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Voorwoord

In	het	aanbevelenswaardige	boekje	 “Waarom ik lees” vraagt de Britse bestsellerauteur 
Tim Parks	zich	onder	meer	het	volgende	af:	“Heb ik, als auteur, het recht om mensen te 
beletten mijn boeken gratis te kopiëren?” Het essay dat erop volgt is niet enkel relevant 
voor	literaire	auteurs,	maar	voor	vrijwel	iedere	auteur	die	hoopt	te	leven	van	zijn	creatieve	
werk.	 Op	 het	 einde	 van	 zijn	 betoog	 komt	 de	 schrijver	 tot	 het	 inzicht	 dat	 copyright	
voornamelijk	gemotiveerd	wordt	door	de	mate	waarin	een	zekere	cultuur	gehecht	is	aan	
een	zekere	literaire	vorm.	Opnieuw	geldt:	dit	is	niet	enkel	van	toepassing	op	de	literatuur…	
De	samenleving	drukt	zijn	waardering	voor	de	individuele	creativiteit	van	een	auteur	uit	
door	zijn	bereidheid	om	voor	diens	werk	te	betalen.	

Na	een	jaar	als	voorzitter	van	de	Raad	van	Bestuur	van	deAuteurs	weet	ik	beter	dan	ooit	
dat het met deze bereidheid vandaag niet altijd even goed gesteld is. Door de opkomst 
van	nieuwe	 technologieën	worden	onze	werken	niet	alleen	haast	onbelemmerd	gratis	
gekopieerd,	maar	er	verdwijnen	en	verschijnen	ook	steeds	maar	nieuwe	exploitatievormen	
waarbij	 alle	 betrokkenen	 –	 vaak	 grote	 internationale	 bedrijven	 -	 telkens	 een	 zo	groot	
mogelijk deel van de koek voor zichzelf opeisen. Dit vraagt een voortdurende alertheid, 
een voortdurende gedrevenheid en deskundigheid ook, om op alle terreinen de rechten 
van de auteur te blijven verdedigen.

Alles begint voor die auteur met goede contracten. Daarom zet deAuteurs sterk in op 
het	verlenen	van	gepast	juridisch	advies.	Ook	de	standaardcontracten	werden	geüpdatet	
en	aangepast	aan	de	nieuwe	exploitatievormen.	Het	einddoel	is	een	efficiënte	inning	en	
verdeling	van	de	auteursgelden.	Transparantie	is	hierbij	het	codewoord.	De	auteur	mag	
en	moét	weten	wat	 er	 precies	met	 zijn	 geld	 gebeurt.	 Daartussenin,	 tussen	 een	 goed	
contract en een passende vergoeding, speelt zich een bijzonder intens proces af dat 
voor de meeste auteurs verborgen blijft. Er bestaat, voor zover ik nog iemand van deze 
illusie	moet	 bevrijden,	 geen	ministerie	 van	 auteursrechten	waarbij	 de	 fondsen	 zonder	
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enige	vorm	van	discussie	of	onderhandeling	ter	beschikking	worden	gesteld.	deAuteurs	
voert,	met	de	wetteksten	 in	de	hand,	een	voortdurende	dialoog	met	de	hele	culturele	
sector.	 Onderhandelingen	met	 zenders,	 cultuurhuizen	 en	 distributeurs,	 samenwerking	
met	 andere	 beheersvennootschappen	 en	 beroepsverenigingen,	 vertegenwoordiging	
in overkoepelende organisaties, ook op Europees niveau, het noodzakelijke politieke 
gelobby	en	de	soms	jarenlang	aanslepende	juridische	betwistingen	met	onzekere	afloop	
en	mogelijk	erg	ingrijpende	gevolgen	voor	de	auteur…	

Ondanks het soms moeilijke klimaat is deAuteurs ook dit jaar blijven groeien, en dit 
zowel	op	het	vlak	van	het	aantal	leden	–	de	kaap	van	1000	is	bijna	bereikt!	–	als	op	het	
vlak van inningen en verdelingen. Wij danken dit goede resultaat aan het volgehouden 
engagement	 van	 een	 dynamische,	 deels	 vernieuwde	 Raad	 van	 Bestuur,	 en	 aan	 de	
dagelijkse	inspanningen	van	een	bijzonder	gemotiveerd,	eveneens	gedeeltelijk	vernieuwd	
team	van	medewerkers.	Op	al	te	optimistische	toekomstvoorspellingen	zal	u	mij	in	deze	
tijden niet betrappen, maar zij zullen zich alvast blijven inzetten om ook volgend jaar 
onze rechten als auteurs te blijven verdedigen. 

Rik D’hiet
Voorzitter deAuteurs
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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 

Missie en ambities
van deAuteurs
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1. Evolutie aansluitingen en ontslagen  

In	2015	sloten	 112	nieuwe	 leden	zich	als	auteur,	 scenarist,	 regisseur,	 illustrator,	…	aan	bij	
deAuteurs.	 22	 auteurs	 stapten	 over	 en	 dienden	 hiervoor	 hun	 ontslag	 in	 bij	 andere	
beheersvennootschappen	zoals	SABAM,	VEWA,	SOFAM	en	LIRA.

52	Nederlandstalige	 leden	 van	SACD	en	SCAM	kozen	ervoor	om	over	 te	 stappen	naar	
deAuteurs.	 Deze	 overstapbeweging	 dooft	 stilaan	 uit,	 gezien	 het	 kleine	 aantal	 actieve	
Nederlandstalige	leden	die	resten	bij	SACD	en	SCAM.

3	auteurs	namen	in	de	loop	van	2015	ontslag.

Dit bracht het totaal aantal leden eind december 2015 op 888. Aan dit groeiritme 
haalt deAuteurs de kaap van 1000 leden in 2016. Een duidelijk teken van vertrouwen 
vanuit de sector.

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	op	de	website	van	deAuteurs.

Verslag Jaarwerking 2015
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2. Evolutie aangiftes van nieuwe werken per jaar 
 en per categorie

1. Literatuur en illustraties 

Jaar Aantal aangiftes
2013 1.309
2014 1.984
2015 1.368

2. Podiumkunsten 

Jaar Aantal aangiftes
2012 30
2013 77
2014 106
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In	de	categorie	 “literatuur	en	
illustraties”,	 verwerkten	 we	
493	aangiftes	van	nieuwe	 le-
den.	Daarnaast	werden	er	ook	
875 aangiftes geregistreerd 
van	leden	die	vóór	2015	aan-
sloten.

Onder	 aangifte	 wordt	 ver-
staan	de	opgave	van	de	wer-
ken van de leden, zodat de 
administratie deze in een da-
tabank kan beheren.
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3. Audiovisuele werken: fictie 

Jaar Aantal werken
2013 1.361
2014 952
2015 1.446

4. Audiovisuele werken: documentaire

Jaar Aantal werken
2013 150
2014 1.152
2015 1.016
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Aangifte van een audiovisueel werk

Waarom een werk aangeven?

Een	aangifte	van	een	werk	is	noodzakelijk	om	de	collectieve	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.	 Deze	 gegevens	 kan	 u	 terug	
vinden op de 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.	

http://www.deauteurs.be/ledentoegang
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3. Inningen en verdelingen 

TABEL	Vergelijking	Inningen/verdelingen	13-14-15

Inningen 2013 2014 2015
Audiovisueel €	363.679,22 €	1.324.298,00 €	2.271.917,48
Theater €	32.853,80 €	143.483,42 €	187.161,22	
Reprografie €	86.540,65 €	263.161,43 €	31.587,43
Thuiskopie € 0,00 €	47.141,77 €	-9.447,21
Leenrecht € 0,00 €	15.491,58 €	1.514,53

€ 483.073,67 € 1.793.576,20   € 2.482.733,45
   

Verdelingen 2013 2014 2015
Audiovisueel €	257.282,74 €	1.007722,17 €	1.936.667,48
Theater €	33.483,77 € 86.677,87 €	161.868,45
Reprografie €	43.066,90 € 106.081,15 €	79.906,89	
Thuiskopie € 0,00 € 0,00 €	13.803,30	
Leenrecht € 0,00 € 0,00 €	14.539,26	

€ 333.833,41 € 1.200.481,19 € 2.206.785,38*

*	Waarvan	€	35.451	werd	overgedragen	naar	2016.
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1. Audiovisueel

deAuteurs onderhandelt mee over de contracten met de Vlaamse zenders, distributeurs 
en	 andere	 exploitanten.	 De	 inningen	 gebeuren	 meestal	 gezamenlijk	 met	 SACD	 en	
SCAM.	In	2015	werd	uitvoering	gegeven	aan	de	contracten	en	afspraken	met	VRT,	SBS,	
Medialaan,	Vitaya,	Telenet,	Belgacom,	Mobistar	en	KPN.	Onderhandelingen	met	andere	
exploitanten	zijn	lopende.

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	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.  

De	analyse	van	de	uitzendgegevens	gebeurt	vooralsnog	door	de	backoffice	van	SACD	
en	SCAM.	De	uitbetaling	van	de	rechten	gebeurt	door	deAuteurs	via	eigen	documenten.	

In	2015	werd	€	2.271.917,48	aan	audiovisuele	 rechten	geïnd.	 Een	deel	 ervan	werd	pas	
begin	2016	uitbetaald.	Daarnaast	wordt	de	statutair	bepaalde	afhouding	van	de	kosten	
voor deAuteurs in mindering gebracht.

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

In	juli	2015	besliste	deAuteurs	om	het	mandaat	aan	SACD	uit	te	breiden	naar	alle	inningen	
met	 betrekking	 tot	 podiumkunsten.	De	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 software	 zou	 te	 veel	
investeringen vergen in verhouding tot de inkomsten die er uit voortvloeien. Bovendien 
werd	door	de	raad	van	bestuur	geopteerd	om	een	grondige	reflectie	te	voeren	over	de	
huidige manier van innen in de sector van de podiumkunsten. Deze is nl. zeer tijdrovend 
en individueel. Administratieve vereenvoudiging, transparantie, correct beheer en de 
garantie van een juiste vergoeding in verhouding tot de inkomsten zijn de uitgangspunten 
voor deze denkoefening. 

In	 2015	 werd	 €	 187.161,22	 	 aan	 rechten	 geïnd	 voor	 leden	 van	 deAuteurs.	 Hiervan	 is	
€	4.556,72	afkomstig	uit	het	amateurtheater	en	€	182.604,50	uit	het	professioneel	theater.	

3. Literatuur en illustraties

Reprobel

2015	is	een	bijzonder	jaar	voor	Reprobel.	Op	12	november	2015	heeft	het	Hof	van	Justitie	van	
de	EU	(HJEU)		uitspraak	gedaan	in	de	zaak	Hewlett Packard Belgium / Reprobel	(C-572/13).	
Dat	arrest	is	ontstaan	als	gevolg	van	een	reeks	prejudiciële	vragen	die	het	Hof	van	Beroep	
in	Brussel	eind	oktober	2013	aan	het	Europese	Hof	heeft	gesteld.
Het arrest van het HJEU verschaft duidelijkheid over een aantal belangrijke punten, die 
toelaten	om	het	bestaande	vergoedingssysteem	inzake	reprografie	verder	te	perfectioneren.	
Zo	is	het	duidelijk	dat	er	geen	lager	tarief	kan	zijn	voor	betalingsplichtigen	die	meewerken	
aan	de	inning	van	de	vergoeding	op	reproducties	van	beschermde	werken.	Het	Europese	
Hof verduidelijkt ook de basis voor vergoedingen op de reproductieapparaten en geeft 
onder meer aan dat er een aparte regeling moet zijn voor consumentenapparaten.
Tegelijk	laat	het	HJEU	het	bestaande	Belgische	reprografiesysteem	in	zijn	essentie	intact.	
Zo	bevestigt	het	Hof	dat	er	een	duaal	vergoedingssysteem	kan	zijn	op	zowel	apparaten	
als	papieren	reproducties,	en	geeft	het	de	randvoorwaarden	aan	waaronder	zo’n	systeem	
kan functioneren. Het Hof sluit ook een vergoeding voor uitgevers niet uit maar stelt 
er	zich	wel	vragen	bij.	Het	hof	bevestigt	wel	dat	een	vergoeding	voor	uitgevers	 in	het	
nationale	 recht	van	een	 lidstaat	kan	worden	 ingeschreven.	 	Onder	het	Europese	 recht	
worden	uitgevers	niet	als	rechthebbenden	beschouwd	omdat	uitgevers	geen	naburige	
rechten hebben zoals producenten en uitvoerende kunstenaars. Auteurs moeten in ieder 
geval op basis van het Europese recht een billijke vergoeding blijven ontvangen. 
Het HJEU bevestigt ook dat een vergoeding op prints en printers noodzakelijk is. Dit is nog 
steeds	niet	het	geval	in	België.	Auteurs	en	uitgevers	wachten	al	dertien	jaar	op	een	volledige	
en	correcte	omzetting	van	de	Europese	Richtlijn	die	het	auteursrecht	in	de	digitale	wereld	
regelt	(Richtlijn	2001/29).	Het	is	de	hoogste	tijd	om	deze	richtlijn	correct	om	te	zetten.
Het	is	nu	aan	de	wetgever	in	België	om	een	vergoedingssysteem	voor	de	toekomst	uit	
te	werken	dat	in	lijn	is	met	het	Europese	recht	en	dat	rechtszekerheid	biedt	voor	zowel	
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auteurs en uitgevers als voor degenen die de vergoeding moeten betalen. Daarbij moet 
een echt toereikende vergoeding voor auteurs én uitgevers centraal blijven staan: beide 
groepen lijden immers een aanzienlijk economisch nadeel door de massale reproducties 
op	papier	(fotokopieën	en	prints)	van	hun	werken.	
Ook	het	Hof	van	Beroep	van	Brussel	zal	zich	opnieuw	over	de	zaak	moeten	uitspreken.	HP	
vordert nog steeds de terugvordering van de reeds betaalde bedragen. 

Rekening	houdend	met	de	door	Reprobel	verzamelde	informatie	en	na	een	zorgvuldige	
risicoafweging	 en	 -analyse,	 besliste	 de	 Algemene	 Vergadering	 van	 Reprobel	 in	 2015	
op	voorstel	 van	de	Raad	van	Bestuur	om	bewarende	maatregelen	 te	nemen	over	het	
boekjaar	 2014.	 In	 totaal	werd	 er	 over	 het	 jaar	 2014	 een	bedrag	 van	 €	 3,3	miljoen	 als	
risicovol	beschouwd.
Gelet	op	het	arrest	van	het	Hof	van	Justitie	van	12	november	2015	werd	na	een	uitgebreide	
risicoanalyse door de raad van bestuur en vervolgens door de algemene vergadering van 
Reprobel	besloten	om	 in	2015	€	6.6	miljoen	als	 risicovol	 te	beschouwen	en	niet	uit	 te	
betalen	aan	de	leden-beheersvennootschappen.

Deze hoge reserve en het uitblijven van betalingen van sommige fabrikanten zoals HP 
verklaart	ook	het	lager	bedrag	aan	de	inningzijde	voor	de	reprografie	in	2015.	Bovendien	
werden	op	vraag	van	de	Controledienst	enkele	uitbetalingen	mbt.	2015	opgeschort	 in	
2016.	In	februari	2016	heeft	deAuteurs	nog	€	126.000,00	ontvangen	van	Reprobel.	

Voor	het	leenrecht	2013,	dat	pas	in	2015	door	Reprobel	werd	ontvangen,	kon	in	2015	geen	
akkoord	gevonden	tussen	deAuteurs	en	SACD	/SCAM	voor	de	auteurs	die	hun	overstap	
maakten	naar	deAuteurs.	Het	bedrag	van	€	1.514,53	heeft	betrekking	op	het	 leenrecht	
2012,	het	opstartjaar	van	deAuteurs	met	leden	die	daarvoor	nergens	waren	aangesloten.	

deAuteurs	is	door	Carlo	Van	Baelen	en	Katrien	Van	der	Perre	vertegenwoordigd	in	het	
auteurscollege	van	Reprobel.	

Auvibel

deAuteurs is eveneens lid van Auvibel en onderhandelt voor haar leden over de 
thuiskopievergoeding.	In	2014	werd	er	een	te	groot	voorschot	onderhandeld	bij	Auvibel	voor	
de	audiovisuele	thuiskopierechten,	dat	in	2015	geregulariseerd	werd.	

Sinds	1	december	2013	is	de	thuiskopieregeling	ook	van	toepassing	op	auteurs	en	uitgevers	
van	literaire	en	fotografische	werken.	In	2015	is	er	binnen	het	literaire	college	van	Auvibel	vooral	
verder	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. Zodra 
dit	reglement	is	goedgekeurd	door	de	Controledienst,	kunnen	de	eerste	bedragen	worden	
uitgekeerd	aan	de	leden-vennootschappen	die	het	dan	op	hun	beurt	uitkeren	aan	hun	leden.
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Wijziging barema’s of verdeelschema’s
 
deAuteurs	startte	in	2014	met	de	hervorming	van	enkele	van	haar	verdeelschema’s	voor	
rechten	voor	literaire	werken.	De	bedoeling	was	dat	deze	schema’s	niet	alleen	eenvoudiger	
werden,	maar	ook	dichter	zouden	aanleunen	bij	de	realiteit	en	de	uitgangspunten	van	
de	wetgeving.

Zo	werd	in	het	ontwerpbarema	leenrecht	rekening	gehouden	met	zowel	de	aanwezigheid	
van	werken	in	de	collectie	van	bibliotheken	als	met	het	gemiddelde	aantal	ontleningen	
per	boekcategorie.	Dat	ontwerp	werd	ondertussen	overgemaakt	aan	de	Controledienst	
van de FOD Economie. Aangezien zij daar geen verdere opmerkingen bij hadden, kan het 
barema	na	de	definitieve	goedkeuring	door	de	Algemene	Vergadering	in	werking	treden.

Bij	het	uitwerken	van	het	ontwerpbarema	reprografie	werd	 in	eerste	 instantie	gefocust	
op	literaire	werken	(boeken,	kranten	en	tijdschriften).	Ondertussen	werden	de	regels	voor	
visuele	werken	(illustraties)	en	journalistieke	teksten	opgesteld.	De	teksten	werden	bijeen	
gebracht	tot	een	coherent	geheel,	waarna	de	repartitiedienst	verschillende	simulaties	zal	
maken om de resultaten te toetsen aan de uitgangspunten.

In	het	najaar	van	2016	wil	deAuteurs	een	nieuw	verdeelschema	voor	thuiskopierechten	
voor	literaire	werken	op	punt	krijgen.

4. Statutaire afhoudingen 

Op	de	algemene	vergadering	van	16	juni	2015	werden	volgende	provisionele	afhoudingen	
voorgesteld en unaniem goedgekeurd:

	 -	Audiovisuele	rechten:	13%	
	 -	DVD-rechten	:	3	%	
	 -	Theaterrechten:	13	%	
	 -	Reprografie	en	leenrecht	:	5	%
	 -	Thuiskopie:	11%
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5. Jaarcijfers 2015  

1, Resultatenrekening 2015

INKOMSTEN
Statutaire	afhoudingen Audiovisueel €	285.760

Theater	 €	33.767
Reprografie	(1)	 €	1.579
Thuiskopie	(2)	 -	€	1.039
Leenrecht	(3)	 € 76

Overige	inkomsten	(4) €	3.250
TOTAAL € 323.393

(1)	 reprografie:	 partiële	 verdeling	 2015	 Reprobel	 (procedure	 HP/Reprobel)	 =	 exclusief	
2015:	nog	geen	overeenkomst	met	SACD/SCAM	overstappers
(2)	thuiskopie:	terugstorting	omwille	van	te	grote	uitbetaling	door	Auvibel	in	2014
(3)	 leenrecht:	 exclusief	 verdeling	 2014:	 nog	 geen	 overeenkomst	 met	 SACD/SCAM	
overstappers 
(4)	doorrekening	aandeel	SACD/SCAM	in	sponsoring

UITGAVEN
Personeel €	139.432
Huisvesting €	7.439
Overhead Huis van de Auteurs €	9.394
Eigen kosten deAuteurs €	136.635 Erelonen	6	%

Bestuur	18	%
Secretariaat	30	%

Communicatie	16	%
PR	en	sponsoring	24	%
Controlecommissie	5	%

Overige	kosten	1	%
TOTAAL € 292.905
Uitzonderlijke kosten €	7.200
WINST VOOR BELASTING € 23.288
Belastingen €	2.908
TE BESTEMMEN WINST + € 20.380
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RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR: 

Te	bestemmen	winst	2015:	 €	20.380	
Verliezen	voorgaande	boekjaren:	 €	20.380
Over te dragen resultaat: € 0
 
 

2. Werkingskost

In	2015	bedroeg	de	werkingskost	van	deAuteurs	12,07%.	Dit	percentage	is	ruim	onder	de	
15%	die	de	wetgever	als	norm	vooropstelt.

3. Balans per 31.12.2015 na bestemming resultaat 

ACTIVA 
financiële	activa	 €	2.729 
nog te ontvangen opbrengsten € 158.888 
zichtrekening	 €	889.966 
overlopende	rekeningen	 €	1.263 
 
TOTAAL € 1.052.846 
 
PASSIVA
volstort	kapitaal	 €	6.200
ledenaandelen € 18.700
voorzieningen € 7.160
schulden op lange termijn € 0
schulden op ten hoogste 1 jaar
-	leveranciers	 €	103.473
-	belastingen	 €	106.121
-	schulden	mbt	rechten	in	afwachting	inning	 €	183.344
-	niet	voorbehouden	te	verdelen	geïnde	rechten	 €	85.948
-	voorbehouden	te	verdelen	geïnde	rechten	 €	86.578
-	verdeelde	geïnde	rechten	niet	het	voorwerp	van	betwistingen	 €	455.192
overlopende	rekeningen	 €	130	
 
TOTAAL € 1.052.846



deAuteurs • Jaarverslag 2015•17•

Toelichting in verband met de timing van inning - verdeling - uitbetaling
 
STAP	1:	INNING

deAuteurs	kan	de	vergoedingsplichtigen	(Reprobel,	Auvibel,	tv-zenders,	distributeurs	…)	
slechts factureren als er een akkoord is over het aan te rekenen bedrag. Voor de 
reprografierechten,	 thuiskopierechten	 en	 leenrechtvergoedingen	 kan	 dit	 pas	 nadat	
Reprobel	of	Auvibel	de	bedragen	effectief	heeft	ontvangen	en	na	akkoord	binnen	het	
Auteurscollege	en	bekrachtiging	door	de	Raad	van	bestuur	van	Reprobel/Auvibel.	Voor	de	
audiovisuele	rechten	gebeurt	dit	op	basis	van	onderhandelingen	met	bijvoorbeeld	de	tv-
zenders en distributeurs en 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	van	
reserves	 en	 statutaire	 afhoudingen	 –	 kan	 de	 verdeling	 per	 lid	 berekend	 worden	 op	
basis	van	de	verdeelschema’s	en	gebaseerd	op	de	individuele	aangiftes.	Er	wordt	enkel	
rekening	gehouden	met	de	effectief	aangegeven	werken	–	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.
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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. Om die reden verleent 
deAuteurs	 een	 jaarlijkse	 steun	 aan	 de	 algemene	werking	 van	 de	 Scenaristengilde,	 de	
Vlaamse	Auteursvereniging	(VAV)	en	de	Unie	van	Regisseurs.

deAuteurs	 houdt	 eraan	 te	 weten	 wat	 er	 leeft	 in	 de	 verschillende	 sectoren	 en	 pleegt	
daarom op regelmatige basis overleg met de beroepsverenigingen. Ze zet bovendien 
actief	 in	op	een	nauwere	 samenwerking	over	de	 taalgrenzen	heen.	Samen	met	SACD	
en	 SCAM	 organiseerde	 deAuteurs	 hiertoe	 een	 kennismaking	 en	 overleg	 tijdens	 het	
filmfestival	Oostende	2015,	waaraan	afgevaardigden	van	de	Scenaristengilde,	Unie	van	
Regisseurs,	ARRF	en	ASA	deelnamen.

Naast deze structurele steun werd projectsteun toegekend aan volgende events:

Bologna Childrens’ Book Fair

Bologna’s	 boekenbeurs	 vormt	 de	 jaarlijkse	 internationale	 hoogmis	 van	 kinder-	 en	
jeugdboeken. Auteurs, uitgevers en iedereen die van nabij te maken heeft met het 
boekenvak trekt naar de universiteitsstad om er elkaar te ontmoeten. deAuteurs nodigde 
er	haar	aanwezige	leden	uit	op	een	auteurslunch.	Het	bleek	de	ideale	gelegenheid	om	
even te verpozen tussen alle festivaldrukte, maar ook om bij te praten over individuele 
dossiers en globalere aandachtspunten.

Dit	initiatief	werd	erg	gesmaakt	en	zal	in	de	toekomst	zeker	worden	voortgezet.

Difference Day

Op	3	mei	2015	verwelkomde	directeur	Paul Dujardin in Bozar te Brussel vele genodigden 
op	de	eerste	Belgische	editie	van	Difference	Day.	Een	dag	die	volledig	in	het	teken	stond	
van persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vooral, diversiteit en respect voor elkaars 
mening.

In	de	namiddag	vonden	verschillende	debatten	plaats,	gevolgd	door	exposities	en	een	
documentaire. Een rijk gevuld programma voor een initiatief dat deAuteurs graag steunde. 
Naar	aanleiding	van	het	debat	‘How	dangerous	are	cartoons?’	lanceerde	deAuteurs	bij	
haar leden een oproep tot het maken van teksten en illustraties rond het thema. Dit 
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zorgde	voor	heel	wat	voer	voor	debat	en	reflectie,	steeds	vanuit	een	gedeeld	vertrekpunt:	
‘to	give	difference	a	chance.’	’s	Avonds	werden	er	vier	prijzen	uitgedeeld:	op	mondiaal,	op	
Europees	en	op	Brussels	niveau.	Auteur	en	activist	Raif	Badawi	sleepte	de	‘Honorary	Title	
for	Freedom	of	Expression’	in	de	wacht.

Theater aan Zee: Prinsen en Prinsessen der Poëzie

Als	trouwe	partner	van	het	literatuurluik	droeg	deAuteurs	ook	dit	jaar	weer	enthousiast	
haar	steentje	bij	aan	de	verbreding	van	de	poëzie.	Heel	wat	nieuwe	en	beloftevolle	talenten	
namen	tijdens	TAZ	plaats	in	de	poëziezetel.	Net	zoals	vorig	jaar	ontving	curator	David 
Troch de ‘jonge garde’ in ons dagelijkse avondprogramma ‘Prinsen en Prinsessen der 
Poëzie’.	Maar	eerst	was	het	de	beurt	aan	Hedwig Speliers, Charles Ducal, Tom Lanoye en 
Joke van Leeuwen	om	met	‘Koningen	en	Koninginnen	der	Poëzie’	het	startschot	te	geven	
voor een goedgevulde Panoramazaal. Naast een greep uit het eigen oeuvre vergastten 
ze	het	publiek	bovenal	op	werk	van	hun	favoriete	jonge	dichters.	deAuteurs	maakte	van	
de gelegenheid gebruik om tijdens die avond haar prijs in de categorie literatuur uit te 
reiken. 
Ook	het	succesvolle	Uitgelezen	Aan	Zee	lokte	dit	jaar	opnieuw	heel	wat	literatuurliefhebbers	
naar Oostende. Het vaste panel bestaande uit Fien Sabbe, Jos Geysels en Anna Luyten, 
mocht	een	hele	reeks	bekende	Vlamingen	bij	hen	in	de	zetel	ontvangen.	Dagelijks	werden	
twee	boeken	voorgesteld	en	besproken.	Ook	Dikke	Freddy	(alias	columnist	Erik Vlaminck)	
was	er	bij	en	leidde	de	namiddagen	in.

Filmfestival Oostende & Festival International du Film Francophone de Namur

Voor	de	negende	editie	van	het	festival	werkte	het	FFO	opnieuw	samen	met	het	Internationale	
Filmfestival	van	de	Franstalige	Film	in	Namen	(FIFF).	In	het	kader	daarvan	organiseerde	
deAuteurs	 samen	 met	 SACD	 en	 het	 FIFF	 een	 ontmoetings-	 en	 uitwisselingsmiddag,	
waarbij	 verschillende	Nederlands-	en	Franstalige	beroepsverenigingen	 samen	 rond	de	
tafel	werden	gebracht.	Nadien	werd	er	een	Walking	Dinner	georganiseerd	en	aan	het	
eind	van	de	avond	werd	 iedereen	uitgenodigd	voor	een	vertoning	van	de	Waalse	film	
‘Keeper’ van Guillaume Senez.

Op	maandag	 5	 oktober	 2015	was	 het	 de	 beurt	 aan	 het	 Festival	 International	 du	 Film	
Francophone	de	Namur,	waar	in	het	kader	van	de	‘Vlaamse	dag’	een	gezamenlijke	drink	
van	SACD	en	deAuteurs	werd	gegeven.	Nadien	konden	de	genodigden	genieten	van	de	
Vlaamse	film	‘Black’	van	regisseurs	Adil El Arbi en Bilall Fallah.

Tijdens	 het	 Gala	 van	 de	 Ensors,	 afsluiter	 van	 het	 Filmfestival	 Oostende,	 werden	 de	
verschillende prijzen uitgereikt. Zo ging de Ensor voor Beste Documentaire naar 
‘Gardenia	–	Before	the	last	curtain	falls’	van	Thomas Wallner en bestuurslid Eva Küpper. 
‘Waste	Land’	was	de	grootste	kanshebber	met	13	nominaties	waar	het	er	uiteindelijk	4	van	
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kon verzilveren. Pieter Van Hees	mocht	een	Ensor	meenemen	voor	‘Beste	Regie	en	Beste	
Scenario’.	‘Paradise	Trips’,	de	film	van	nieuwkomer	Raf Reyntjens viel eveneens in de prijzen.
Het	 Filmfestival	 werd	 afgesloten	met	 de	 wereldpremière	 van	 ‘Cafard’,	 een	 bijzondere	
animatiefilm	van	Jan Bultheel.
deAuteurs organiseerde naar aanleiding van deze bijzondere release samen met de Unie 
van	Regisseurs	een	debat	over	de	toekomst	van	de	Belgische	animatiefilm.

Taalunie Toneelschrijfprijs

Vlaams	 toneelschrijver	 en	 lid	 van	 de	 Raad	 van	 Bestuur	 van	 deAuteurs,	 Freek Mariën, 
heeft	tijdens	het	Nederlands	Theater	Festival	in	Amsterdam	op	5	september	de	‘Taalunie	
Toneelschrijfprijs	2015’	ontvangen	voor	zijn	stuk	‘Wachten en andere heldendaden’. ‘Een 
anarchistisch	en	provocatief	stuk,	onnavolgbaar	in	ontwikkeling,	zo	uitzonderlijk	dat	het	
eigenlijk	met	geen	ander	werk	te	vergelijken	valt’,	vindt	de	jury.	De	prijs	bedraagt	€	10.000.
De	 ‘Taalunie	 Toneelschrijfprijs’	 is	 de	 prijs	 voor	 de	meest	 belangwekkende	 theatertekst	
van	het	afgelopen	seizoen.	Met	deze	onderscheiding	wil	de	Taalunie	de	Nederlandstalige	
toneelschrijfkunst	 en	 de	 opvoering	 ervan	 stimuleren.	De	 jury	 koos	 de	winnende	 tekst	
van	Freek	Mariën	uit	68	 inzendingen.	De	uitreiking	van	de	prijs	vond	plaats	 in	Theater	
Bellevue	in	Amsterdam	tijdens	het	jaarlijkse	‘Theater	Festival’.
De	 twee	 andere	 genomineerden	 waren	 ‘Land	 van	 over	 zee’,	 een	 briefwisseling	 van	
Marjolein Bierens en ‘Waar het vlakke land gaat plooien’ van Jibbe Willems.

De	 Taalunie	 organiseerde	 de	 uitreiking	 samen	 met	 het	 Nederlands	 Theater	 Festival,	
de	 Tekstsmederij,	 het	 Prins	 Bernhard	 Cultuurfonds	 en	 het	 Nederlands	 Letterenfonds	
en	 de	 prijs	 wordt	 financieel	 ondersteund	 door	 het	 Lira-fonds,	 SABAM for Culture en 
deAuteurs.	De	Nederlands-Vlaamse	jury	van	de	Toneelschrijfprijs	2015	bestond	uit	Silvia 
Andringa	(regisseur	De	Jonge	Republiek,	festival	Halbstark	Münster),	Flip Filz	(acteur	en	
theaterdocent)	en	Ruth Mariën	(dramaturg).	Ruth Mariën is niet bij de stemming over de 
tekst van Freek Mariën	betrokken	geweest.	Steven Peters	was	secretaris.

Mecetes: Making European film and television drama

Op	 9	 september	 vond	 in	 Kopenhagen	 de	 conferentie	 ‘Making	 European	 film	 and	
television	drama’	plaats.	In	2014	ging	deze	conferentie	door	in	Oostende.	De	conferentie	
in	 Kopenhagen	 ging	 door	 in	 het	 Deense	 filminstituut.	 Verschillende	 thema’s	 werden	
behandeld:	het	belang	van	 coproducties	met	 ‘Ida’	 als	 case-study,	de	distributie	en	de	
rol van het publiek en de digitale uitdagingen op Europees niveau. De conferentie 
verzamelde	 zo’n	 100	 professionals,	 academici,	 beleidsmakers,	 waaronder	 de	 Vlaamse	
Minister van cultuur en media Sven Gatz,	 en	media-analysten	om	samen	opnieuw	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.
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FSE

Op	maandag	21	september	2015	was	deAuteurs	als	ondersteunende	instantie	te	gast	bij	
de	uitreiking	van	de	FSE	Screenwriters	Award	2015.

De	 ‘Federation	 of	 Screenwriters	 in	 Europe’	 is	 een	 netwerk	 van	 nationale	 en	 regionale	
verenigingen,	gildes	en	unies	van	scenarioschrijvers	uit	19	landen	en	vertegenwoordigt	
ruim	7.500	film-	en	televisieschrijvers	in	Europa.	Met	de	prijs,	die	in	2015	voor	de	eerste	
keer	werd	uitgereikt	in	Brussel,	wil	FSE	graag	een	auteur	in	de	schijnwerpers	zetten	die	
een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het scenarioschrijven op Europees niveau.

Organisator	FSE	kende	de	exclusieve	Award	toe	aan	Deens	schrijver	Adam Price, maker en 
showrunner	van	de	uiterst	succesvolle	TV	serie	‘Borgen’.

Talrijke	 mensen	 vonden	 hun	 weg	 naar	 de	 uitreiking,	 waaronder	 vele	 leden	 van	 het	
Europees Parlement en de Commissie, lobbyisten vanuit de Europese creatieve industrie 
en	ook	vele	professionelen	uit	de	Brusselse	film-	en	televisieindustrie.

Frankfurter Buchmesse

Met	 een	 team	 van	 22	 auteurs	 vertrok	 deAuteurs	 op	 15	 oktober	 richting	 ‘Frankfurter	
Buchmesse’ voor haar ‘First visit to Frankfurt’. De Buchmesse is een internationale vakbeurs 
die	 in	 1949	 is	 ontstaan	 en	 sindsdien	 ieder	 jaar	 plaatsvindt	 in	 de	Messe-gebouwen	 in	
Frankfurt am Main. Het vijfdaagse evenement is met maar liefst 7.100 standhouders en 
meer	dan	280.000	bezoekers	uit	meer	dan	130	landen,	de	drukst	bezochte	internationale	
boekenbeurs	ter	wereld.

In eerste instantie is het een vakbeurs voor uitgevers en agenten om hun titels en projecten 
aan	te	bieden	voor	vertaling	en	om	ook	zelf	vertaalrechten	te	verwerven.	Onze	auteurs	
werden	voor	hun	eerste	bezoek	tot	in	de	puntjes	begeleid	door	onze	professionele	gidsen	
van dienst, bestuurslid Carlo Van Baelen aan Nederlandstalige zijde en Léo Beeckman aan 
Franstalige kant.

deAuteurs	 kijkt	 alvast	 uit	 naar	 2016	 wanneer	 het,	 na	 Indonesië,	 de	 beurt	 zal	 zijn	 aan	
Vlaanderen	en	Nederland	om	zich	als	gastland	te	presenteren	aan	de	wereld	van	het	boek.

Film Fest Gent

Tijdens	het	Film	Fest	Gent	organiseerde	de	Unie	van	Regisseurs	samen	met	deAuteurs	en	
SABAM	een	workshop	auteurscontracten	voor	haar	leden.	Juriste	Barbara Persyn gaf er 
een uiteenzetting over het audiovisuele productiecontract. Het belang van een contract 
in	de	audiovisuele	 sector	werd	 toegelicht	en	er	werd	gehamerd	op	het	opnemen	van	
onontbeerlijke	 clausules.	 Verder	 werden	 gangbare	 vergoedingen	 voor	 documentaire,	
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film,	televisie	en	animatie	meegegeven	en	kreeg	zowel	het	collectief	beheer	als	het	fiscaal	
voordelige regime van auteursrechten voldoende aandacht.

De	aanwezige	regisseurs	kregen	nadien	een	broodjeslunch	aangeboden	in	het	festivaldorp	
van	het	 Film	Fest	en	konden	gratis	de	overzichtstentoonstelling	 ‘De	wereld	van	Raoul	
Servais:	vroeger…	nu…	straks’	bijwonen.

Boekenbeurs 2015

Van	zaterdag	31	oktober	tot	en	met	woensdag	11	november	2015	was	deAuteurs	met	een	
uitgebreid	programma	aanwezig	op	de	79e	editie	van	de	Antwerpse	Boekenbeurs.

Opnieuw	 werd	 er	 samengewerkt	 met	 Confituur,	 het	 verbond	 van	 onafhankelijke	
boekhandels.	Op	het	bonte	auteurspodium	ontvingen	we	vierentwintig	literaire	gasten.	
Alle auteurs voor u op een rij: Bavo Claes, Jamal Ouariachi, Yves Petry, Fikry El Azzouzi, 
Frederik Willem Daem, P. F. Thomése, Hafid Bouazza, Bart Stouten, Bouke Billiet, Celia 
Ledoux, Aleksandr Skorobogatov, Isabelle Rossaert, Joris Vermassen, Montasser Ade’emeh, 
Pieter Stockmans, Lies Van Gasse, Pat Donnez, Marnix Peeters, Merijn de Boer, Elvis Peeters, 
Maartje Wortel, Louis Van Dievel, Tommy Wieringa en Jan Brokken.

Met	een	Boekenbeurs	die	in	het	teken	stond	van	kinderen	en	jeugd,	was	deAuteurs	van	
maandag	tot	en	met	vrijdag	aanwezig	op	de	Live	Lezershow,	georganiseerd	door	boek.
be en gepresenteerd door Dimitri Leue,	aka	‘the	boek-king’.	Tijdens	iedere	show	kroop	
een ‘illustrator van de dag’ in zijn of haar tekenpen en stelden een zestal stergasten hun 
eigen	kinder-	of	jeugdboek	op	het	podium	voor.	Kwamen	op	bezoek:	Valerie Eyckmans, 
Sassafras De Bruyne, Leen De Meulenaere, Wally De Doncker, Kristien Dieltiens, Hilde 
Vandermeeren, Hilde E. Gerard, Patrick Lagrou, Edward van de Vendel, Paul Van Oevelen, Li 
Lefébure, Laïla Koubaa , Marc De Bel, Tine Mortier, Luc Descamps, Gaston Durnez, Joke Van 
Leeuwen, Marieke Van Hooff, Do Van Ranst, Diane Put & Rik De Wulf, Anna Vercammen 
en Jef Aerts. Illustratoren van dienst waren: Tom Schoonooghe, Annemie Berebrouckx, Thé 
Tjong-Khing, Guido Van Genechten en Sabien Clement.

VAV Werkcongres

Op	 22	 december	 2015	 organiseerde	 de	 Vlaamse	 Auteursvereniging	 voor	 de	 zevende	
maal haar VAV Werkcongres.
Het	 werd	 opnieuw	 een	 rijkgevulde	 namiddag	met	 infosessies,	 discussiemomenten	 en	
verschillende	workshops	 in	deSingel	 te	Antwerpen.	Er	werd	van	start	gegaan	met	een	
openingsdebat	tussen	verschillende	uitgevers		(Van	 Halewyck,	 Lamberigts&Borgerhoff,	
Polis,	 De	 Geus	 &	 Leesmagazijn)	 rond	 ‘nieuwe	 paden	 in	 het	 literaire	 landschap’,	
gemodereerd	door	Patrick	de	Rynck.	Nadien	vonden	verschillende	debatten	plaats,	o.a.	
rond	literatuurkritiek,	e-boeken,	(niet-)	literaire	non-fictie,	debuteren,	scenaristen	in	beeld,	
het	literaire	jeugdboek,	…
Op	het	programma	stond	ook	een	druk	bijgewoonde	deAuteurs-workshop,	‘het	ABC	van	
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de contracten’, rond de basisregels van het auteursrecht en literaire uitgavecontracten.

De	geslaagde	congresdag	werd	afgesloten	met	een	 receptie	en	de	uitreiking	van	de	
Prijs voor de Meest Auteursvriendelijke Boekhandel, die dit jaar naar de Zondvloed in 
Mechelen ging.

2. Beurzen - ondersteuning van auteursprojecten

Voor	haar	culturele	acties	kan	deAuteurs	samen	met	SACD	en	SCAM	een	beroep	doen	
op	een	budget	dat	gevoed	wordt	door	de	Franse	thuiskopierechten	(d.i.	de	inning	op	
de	verkoop	van	lege	audiovisuele	dragers	om	in	de	privésfeer	kopieën	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	 voor	 leden.	
Het aanbod is zeer divers: reisbeurzen voor Filmfestivals zoals Cannes en Annecy, 
toneelschrijfbeurzen,	 beurzen	 voor	 de	 captatie	 van	 een	 choreografie	 of	 theaterstuk,	
ontwikkelingsbeurzen	voor	documentaires	of	literaire	projecten.

In	2015	werd	voor	het	eerst	een	nieuwe	beurs	specifiek	voor	kortfilms	aangeboden:	naast	
de	bestaande	ondertitelingsbeurs	kunnen	auteurs	wiens	kortfilm	werd	geselecteerd	op	
een	internationaal	kortfilmfestival	nu	ook	de	reisbeurs	‘Een	ticket	voor…’	aanvragen.
Literaire	 auteurs	 in	 de	brede	 zin	 (auteurs	 van	 romans,	 poëzie,	 strips,	 graphic	 novels,	
essays,	wetenschappelijke	of	pedagogische	boeken	en	illustratoren)	kunnen	dan	weer	
een	 beroep	 doen	 op	 de	 nieuwe	 schrijversresidentie	 en	 de	 faciliteiten	 die	 werden	
uitgewerkt	met	het	Internationaal	literatuurhuis	Passa	Porta.

Volgende	auteurs	ontvingen	een	beurs	in	2015:
Frederike Migom		 	 Ondertitelingsbeurs	kortfilm
Sarah Bostoen	 	 1500	uur	om	te	dansen	-	Huur	repetitieruimte
Kristof Devos		 	 Reisbeurs	Bologna

deAuteurs	bouwt	geleidelijk	aan	een	eigen	beurzenprogramma,	aangepast	aan	de	vraag	
van	haar	leden.	Een	eerste	stap	in	die	richting	was	de	hervorming	van	de	afstudeerbeurzen	
voor	eindwerken	van	studenten	van	filmscholen.	Deze	eindwerken	worden	steeds	meer	
een	professioneel	visitekaartje	en	dit	vergt	ruimere	productiebudgetten.	De	beurs	werd	
daarom opgetrokken van € 500 naar € 1000. Een jury samengesteld uit bestuursleden 
beraadt zich voortaan viermaal per jaar over de toekenningen.

Volgende	studenten	ontvingen	een	beurs	in	2015:
Jaro Minne, Sofie Despeer, Dylan Marey, Anouk Fortunier, Olympia Allaert, Vincent Pieraerd, 
Ahmed Akif, Timothy Wennekes, Miwako Van Weyenberg, Livia Perneel en Ben De Raes.
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Nieuw: schrijfbeurs in Zweden

deAuteurs	 lanceerde	 in	 2015	 ook	 een	 volledig	 nieuw	 uitgewerkte	 beurs:	 een	 eerste	
buitenlandse	schrijfbeurs	voor	schrijvers	en/of	illustratoren	van	kinder-	en	jeugdliteratuur.	
De	beurs	is	ontstaan	vanuit	een	samenwerking	met	jeugdschrijfster	Joke	Guns	en	het	
Zweedse	cultuurcentrum	 ‘Astrid	Lindgrens	Näs’.	 In	het	Zweedse	Björköby	stelt	auteur	
Joke Guns	haar	schrijfhuis	‘Källang’	open	voor	de	winnende	auteur(s)	die	er	gedurende	
twee	weken	kunnen	verblijven	en	werken	aan	een	kort	verhaal	en/of	illustratie.

Voor	de	beurs,	die	haar	eerste	editie	zal	kennen	in	mei	2016,	ging	deAuteurs	op	zoek	
naar	 een	 dynamisch	 duo	 of	 een	 solo-kandidaat	 schrijver	 /	 illustrator	 van	 kinder-	 en	
jeugdliteratuur,	met	minstens	twee	literaire	werken,	gepubliceerd	door	een	professionele	
uitgeverij.

Op	 het	 programma	 zal	 staan:	 een	 ontmoeting	 met	 Scandinavische	 collega-auteurs	
en	 lezers	 in	 een	 plaatselijke	 boekhandel,	 een	 dag	 werken	 in	 de	 bibliotheek	 bij	 het	
geboortehuis	van	Astrid	Lindgren	en	een	bezoek	aan	een	Zweedse	basisschool,	om	er	
over	eigen	werk	te	vertellen	of	er	een	workshop	te	geven.

Verschillende	kandidaten	meldden	zich	aan.	Op	31/01/2016	kwam	de	RVB	tot	een	besluit	
en	werd	de	winnaar	bekendgemaakt.	Illustratrice	Marjan Van den Berghe mag dankzij 
deAuteurs	richting	Zweden	vertrekken.

3. Prijs deAuteurs

Dit	jaar	werd	de	deAuteursprijs	2014	uitgereikt.	Na	Malin-Sarah Gozin	(audiovisueel)	en	
Fikry El Azzouzi	(theater)	ging	de	prijs	naar	Annelies Verbeke	(literatuur)	voor	haar	hele	
oeuvre en haar engagement. Op de startavond van het literaire deAuteursprogramma 
op	 Theater	Aan	Zee,	 ontving	 zij	 een	 zeefdruk	 uit	 de	 handen	 van	Gerda Dendooven, 
illustratrice	en	lid	van	de	Raad	van	Bestuur	van	deAuteurs.	De	prijs	omvatte	eveneens	
een	bedrag	van	€	2500.
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7. Infoloketten 

deAuteurs	organiseerde	in	2015	samen	met	de	Vlaamse	Auteursvereniging	maandelijks	
infoloketten	waar	 auteurs	met	 hun	 individuele	 vragen	 terecht	 konden	 bij	 één	 van	 de	
medewerkers.	Deze	vonden	plaats	in	het	Poëziecentrum	in	Gent	en	in	het	Huis	van	het	
Boek	in	Antwerpen.

In	het	totaal	werden	er	zeven	infoloketten	georganiseerd	voor	21	deelnemers.	

Auteurs	maken	voornamelijk	gebruik	van	deze	infoloketten	om	hun	aansluiting	definitief	
te regelen en juridische vragen te bespreken.

De infoloketten gaan door in:

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

Brussel
Huis van de Auteurs
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 Brussel

Huis
van
het
Boek

Huis
van de
Auteurs
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8.  Juridisch advies en contractonderhandelingen

In	2015	behandelde	deAuteurs	ongeveer	450	 juridische	dossiers	 in	direct	 contact,	per	
mail	of	telefoon	of	op	de	infoloketten	te	Gent	en	Antwerpen	van	literaire,	audiovisuele	of	
theaterauteurs.	Sommige	dossiers	hadden	enkel	betrekking	op	het	verlenen	van	juridisch	
advies,	terwijl	andere	een	onderhandeling	met	producent	of	uitgever	 inhielden	en	dus	
meer	werk	vroegen	en	zich	over	een	langere	periode	uitstrekten.	De	adviesaanvragen	die	
binnenkwamen	via	de	Vlaamse	Auteursvereniging	zijn	hierin	inbegrepen.

deAuteurs	leest	contractvoorstellen	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 is op de hoogte van de gebruikelijke tarieven. Ook voor de opvolging van 
exploitaties	kunnen	auteurs	bij	de	juridische	dienst	terecht.	Om	een	beroep	te	doen	op	
deze	gratis	dienstverlening,	neem	contact	op	met	bpersyn@deauteurs.be	of	02	551	03	
20.

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	2015	werden	in	totaal	508	papieren	depots	ingediend,	waarvan	46	door	Nederlandstalige	
auteurs	(39	leden	en	7	niet-leden).	Er	is	een	duidelijke	vermindering	in	vergelijking	met	de	
vorige jaren, maar het online depot kent dan ook meer en meer succes.
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. Over de reprografie: HP tegen Reprobel 

Het	 fotokopiëren	 en	 uitprinten	 van	 auteursrechtelijk	 beschermde	 werken	 (literaire,	
educatieve	en	wetenschappelijke	boeken,	kranten,	tijdschriften,	foto’s,	...)	is	ook	anno	2016	
een	massaal	fenomeen,	waardoor	zowel	auteurs	als	uitgevers	substantieel	economisch	
worden	geschaad.	Naar	 Belgisch	 recht	 bestaat	 al	 sinds	 1994	 een	uitzondering	op	het	
auteursrecht,	waardoor	zowel	particulieren	als	professionele	gebruikers	(ondernemingen,	
zelfstandigen,	 vrije	 beroepen,	 onderwijs-	 en	 overheidsinstellingen	 en	 bibliotheken)	
fotokopieën	 van	 beschermd	werk	 kunnen	 nemen	 zonder	 toestemming	 van	 de	 auteur	
of	 de	 uitgever.	 Die	 regeling	moet	 Europeesrechtelijk	 al	 sinds	 december	 2002	worden	
uitgebreid	naar	de	prints	van	beschermd	werk.			
Auteurs en uitgevers moeten beiden voor het bestaan en de toepassing van de 
reprografie-uitzondering	toereikend	vergoed	blijven	worden,	elk	voor	hun	eigen	schade.	
De	reprografievergoeding,	geïnd	door	Reprobel,	laat	hen	toe	om	te	blijven	inzetten	op	en	
te	investeren	in	kwaliteitsvolle	creatie	en	informatieverspreiding,	ook	in	de	digitale	wereld.	
In een arrest van 12 november 2015 (Hewlett Packard Belgium, C-572/13) heeft 
het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU)	 de	 Richtlijn	 2001/29	 –	 die	 de	
uitzonderingen	 op	 het	 auteursrecht	 Europees	 harmoniseert	 –	 uitgelegd	 ter	 zake	 van	
de	 reprografie-uitzondering.	 Op	 grond	 van	 dit	 arrest	 moet	 de	 bestaande	 Belgische	
reprografieregeling	(i.e.	het	Wetboek	van	Economisch	Recht	en	het	KB	van	30	oktober	
1997)	deels	worden	verduidelijkt	en	deels	technisch	worden	verfijnd	en	geperfectioneerd.	
Dat is des te meer noodzakelijk omdat er voor de nationale hoven en rechtbanken 
rechtsgedingen	worden	gevoerd	tussen	een	reeks	importeurs	van	reproductieapparaten	
en	Reprobel.	Politieke	actie	in	dit	dossier	is	dan	ook	bijzonder	urgent.
In	het	arrest	van	12	november	2015	heeft	het	HJEU	een	aantal	punten	uitgeklaard.	Zo	
is	het	nu	duidelijk	dat	er,	onder	nader	gestelde	voorwaarden,	kan	worden	gewerkt	met	
twee	 inningsbronnen	 (een	 forfaitaire	 vergoeding	 op	 toestellen	 en	 een	 proportionele	
op	 reproducties);	dat	er	 voor	de	 toestellen	een	apart	 laaggeprijsd	 tarief	moet	komen;	
dat	de	vergoeding	op	de	 toestellen	niet	 (alléén)	mag	gebaseerd	zijn	op	de	maximale	
snelheid	van	het	apparaat;	dat	er	bij	het	bepalen	van	de	vergoeding	op	de	reproducties	
zelf	 geen	 rekening	 mag	 worden	 gehouden	 met	 de	 mate	 van	 medewerking	 van	 de	
vergoedingsplichtige;	 dat	 bladmuziek	 moet	 worden	 uitgesloten	 van	 de	 uitzondering	
betreffende	 reprografie	 (en	 thuiskopie);	 en	 dat	 de	 regeling	 geen	 inbreukmakende	
reproducties uit een illegale bron mag vergoeden.
Het	HJEU	heeft	niet	geoordeeld	dat	de	reprografievergoeding	alléén	ten	gunste	kan	komen	
van auteurs en dat het vergoeden van uitgevers dus uitgesloten is. Wat het Europese Hof 
in	het	HP-arrest	wél	gezegd	heeft,	is	dat	de	vergoeding	voor	uitgevers	geen	afbreuk	mag	
doen	aan	de	“billijke	compensatie”	die	op	grond	van	de	Richtlijn	verplicht	aan	de	auteurs	
toekomt. De vergoeding van de uitgevers naar Belgisch recht doet echter geen afbreuk 
aan	de	billijke	compensatie	die	aan	de	auteurs	toekomt:	 	auteurs	en	uitgevers	worden	
immers elk vergoed voor hun eigen schade. In ieder geval kunnen de uitgevers op grond 
van	het	Belgische	recht	aanvullend	worden	vergoed.	
Reprobel	zal	nu	verder	het	debat	voeren	voor	de	Belgische	hoven	en	rechtbanken		en	
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samen	 met	 de	 bevoegde	 minister,	 administratie	 en	 andere	 stakeholders	 meewerken	
aan een systeem dat de vergoeding voor auteurs en uitgevers ook voor de toekomst 
veiligstelt.

2. Over de mededeling aan het publiek: SBS tegen SABAM

Het	Hof	van	Beroep	te	Brussel	stelde	een	prejudiciële	vraag	aan	het	Europees	Hof	van	
Justitie	in	het	kader	van	een	geding	tussen	SBS	Belgium	(VIER	en	VIJF)	en	SABAM	over	
de verplichting een billijke vergoeding te betalen voor de distributie van programma’s 
via	directe	injectie.	SBS	verricht	haar	uitzendingen	louter	via	directe	injectie,	een	techniek	
waarbij	 ze	 haar	 programmadragende	 signalen	 via	 een	 private	 lijn	 “punt	 tot	 punt”	
doorgeeft	 aan	 haar	 distributeurs,	 zoals	 Belgacom,	 Telenet	 en	 TV	 Vlaanderen.	 Deze	
signalen	kunnen	in	dit	stadium	niet	door	potentiële	kijkers	worden	ontvangen.	Het	is	pas	
nadat de distributeurs de signalen naar hun abonnees hebben doorgestuurd dat zij deze 
kunnen bekijken op hun toestel, al dan niet met behulp van een decoder. Volgens SABAM 
doet	SBS	hier	een	mededeling	aan	het	publiek	als	bedoeld	in	artikel	3	van	de	Europese	
richtlijn	betreffende	de	harmonisatie	van	bepaalde	aspecten	van	het	auteursrecht	en	de	
naburige rechten in de informatiemaatschappij en dient ze een vergoeding te betalen. 
SBS	betwist	dit	echter	en	stelt	dat	enkel	de	distributeurs	een	mededeling	aan	het	publiek	
doen en ze dus geen vergoeding verschuldigd is.

Het HJEU gaf in haar arrest van 19 november 2015	 antwoord	 op	 de	 vraag	 of	 de	
uitzending door een zender via de techniek van directe injectie een mededeling aan het 
publiek uitmaakt of niet. Zij stelt dat opdat er sprake zou zijn van een mededeling aan 
het	publiek	aan	 twee	cumulatieve	voorwaarden	moet	worden	voldaan:	een	handeling	
bestaande	uit	een	mededeling	van	een	werk	en	de	mededeling	ervan	aan	een	publiek.	
In	casu	gaat	het	alvast	om	een	“handeling	bestaande	in	een	mededeling”:	elke	doorgifte	
van	werken	 valt	 hieronder,	 ongeacht	 het	 technisch	 procedé.	 Volgens	 het	 Hof	worden	
de	werken	echter	niet	meegedeeld	aan	een	“publiek”:	de	programmadragende	signalen	
worden	 aan	 bepaalde	 distributeurs	 doorgegeven	 zonder	 dat	 potentiële	 kijkers	 deze	
kunnen ontvangen. Het is slechts door tussenkomst van de distributeurs dat de abonnees 
de	programma’s	kunnen	bekijken.	Hierdoor	besluit	het	Hof	dat	SBS	geen	mededeling	aan	
het	publiek	doet.	Enkel	wanneer	de	 tussenkomst	van	de	distributeurs	 louter	 technisch	
van	 aard	 zou	 zijn,	 dan	 zouden	 de	 abonnees	 van	 de	 betrokken	 distributeurs	 worden	
aangemerkt als het relevante publiek van de door de zender verrichte mededeling en kan 
er	dus	wel	sprake	zijn	van	een	mededeling	aan	het	publiek	door	de	zender.	Dat	laatste	
dient	door	de	verwijzende	rechter	beoordeeld	te	worden.
Het	spreekt	voor	zich	dat	er	nog	steeds	voor	de	reproductie	zal	moeten	worden	betaald	
door de zender. 

Deze	 interpretatie	van	het	HJEU	strookt	niet	met	wat	het	Hof	 in	vorige	arresten	heeft	
gesteld.	Dit	arrest	creëert	grote	rechtsonzekerheid	bij	alle	partijen.	De	concrete	gevolgen	
worden	verder	opgevolgd	en	geanalyseerd.	
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3. Voorstel tot verordening betreffende de grensoverschrijdende 
portabiliteit van online-inhoudsdiensten en de visie van de Europese 
Commissie voor een modern EU-kader voor auteursrechten

Op	 9	 december	 2015	 publiceerde	 de	 Europese	 Commissie	 een	 persbericht	 waarin	 ze	
haar	 voorstel	 voor	 een	 verordening	 betreffende	 de	 grensoverschrijdende	 portabiliteit	
van	 online-inhoudsdiensten	 presenteerde.	 De	 Commissie	 wil	 met	 dit	 voorstel	 zorgen	
dat	EU-burgers	op	reis	kunnen	beschikken	over	de	digitale	inhoud	die	ze	thuis	hebben	
gekocht	of	waarop	ze	een	abonnement	hebben.	Dit	nieuwe	EU-recht	voor	consumenten	
zal	hoogstwaarschijnlijk	in	2017	worden	gerealiseerd,	samen	met	de	afschaffing	van	de	
roamingtarieven in de Europese Unie.

Daarnaast	 stelde	 de	Commissie	 eveneens	 haar	 visie	 voor	 een	modern	 EU-kader	 voor	
auteursrechten	voor.	Ze	wil	er	namelijk	voor	zorgen	dat	Europeanen	toegang	krijgen	tot	
een breed scala aan legale inhoud en dat auteurs een betere bescherming en vergoeding 
krijgen. 
Om dit te bereiken, staan buiten de bredere toegang tot inhoud in de hele EU, volgende 
punten op het actieplan:

• Uitzonderingen op de regelgeving voor auteursrechten ten behoeve van een 
innovatieve en inclusieve maatschappij
Uitzonderingen	op	het	auteursrecht	m.b.t.	onderwijs,	wetenschappelijk	onderzoek	
en	 kennis	 moeten	 aangepast	 worden	 aan	 de	 digitale	 omgeving;	 mensen	met	
een	 beperking	 moeten	 toegang	 krijgen	 tot	 meer	 werken	 en	 de	 zogenaamde	
panoramavrijheid	(nl.	de	rechtspositie	van	zij	die	foto’s	uploaden	van	gebouwen	
en	kunstwerken	in	openbare	ruimte)	moet	worden	geëvalueerd.

• Een eerlijkere markt tot stand brengen
Er	zal	worden	nagegaan	of	de	opbrengsten	voor	online	gebruik	van	auteursrechtelijk	
beschermde	werken	eerlijk	worden	verdeeld.

• Bestrijding van piraterij
De	 EU-regelgeving	 m.b.t.	 de	 handhaving	 van	 het	 auteursrecht	 zal	 worden	
verbeterd. 

De Commissie ziet de verordening en deze actiepunten als eerste stap van een 
ambitieuze hervorming die uiteindelijk moet leiden tot een volledige harmonisering van 
het auteursrecht in de EU.

deAuteurs	vraagt	voldoende	garanties	 in	te	bouwen,	zeker	wat	het	recht	voor	auteurs	
betreft	op	een	billijke	vergoeding.	Verder	moeten	we	waken	niet	nog	meer	uitzonderingen	
op het auteursrecht in te voeren. We vragen ook of enkele vage begrippen uit het voorstel 
tot	verordening	beter	gedefinieerd	kunnen	worden.
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4. Sociaal statuut

Wijziging artikel 1bis: definitie artistieke prestatie en verduidelijking 
zelfstandigheidverklaring
De	wet	houdende	diverse	bepalingen	inzake	sociale	zaken	van	20	juli	2015	heeft	artikel	
1bis	van	de	RSZ-wet	op	enkele	punten	gewijzigd.
Ter	 herinnering,	 artikel	 1bis	 schrijft	 voor	 dat	 wanneer	 je	 artistieke	 prestaties	 levert	
in opdracht en tegen betaling van een loon zonder dat een arbeidsovereenkomst 
afgesloten	kon	worden	en	zonder	dat	er	sprake	is	van	gezag,	je	toch	beschermd	blijft	als	
werknemer.	Het	is	de	Commissie	Kunstenaars	die	moet	oordelen	over	de	artistieke	aard	
van	de	prestatie,	o.a.	met	het	oog	op	het	afleveren	van	het	visum	kunstenaar.	Opdat	de	
Commissie	deze	opdracht	ten	goede	zou	kunnen	vervullen,	werd	opnieuw	een	definitie	
van het begrip artistieke prestatie ingevoerd:
“Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken 
dient te worden verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres 
in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het 
theater en de choreografie.”
De	Commissie	 doet	 haar	 beoordeling	 obv.	 deze	 definitie	 en	 een	 bij	 Koninklijk	 Besluit	
bekrachtigd huishoudelijk reglement.

Daarnaast	werd	een	verduidelijking	opgenomen	mbt.	de	verklaring	van	een	zelfstandige	
activiteit	 (deze	 zelfstandigheidverklaring	 kan	 worden	 afgeleverd	 door	 de	 Commissie	
wanneer	de	artistieke	prestatie	niet	werd	geleverd	 in	gelijkaardige	 socio-economische	
voorwaarden	als	die	waarin	een	werknemer	zich	ten	opzichte	van	zijn	werkgever	bevindt):
“In dit geval geeft de erkenning van de artistieke aard van de activiteit waarvoor de 
verklaring van zelfstandige activiteiten werd toegekend, geen aanleiding tot de aflevering 
van een visum kunstenaar.”

Sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen: nieuwe berekeningswijze
Sinds	 1	 januari	 2015	 worden	 de	 sociale	 bijdragen	 voor	 zelfstandigen	 berekend	 obv.	
de beroepsinkomsten van hetzelfde jaar en niet meer obv. de inkomsten van drie jaar 
geleden.	Dat	wil	zeggen	dat	in	het	bijdragejaar	nog	steeds	een	bijdrage	geïnd	wordt	obv.	
de	beroepsinkomsten	van	drie	jaar	voordien,	maar	dat	deze	voorlopige	bijdrage	na	twee	
jaar	wordt	geregulariseerd	en	berekend	op	het	werkelijke	beroepsinkomen.	Indien	teveel	
aan	sociale	bijdragen	werd	betaald,	zal	dit	worden	terugbetaald.	En	omgekeerd,	zal	er	
bijbetaald	moeten	worden.
Er	 kan	 altijd	 gekozen	 worden	 minder	 of	 meer	 bijdragen	 te	 betalen,	 wanneer	 de	
beroepsinkomsten	van	het	lopende	jaar	verondersteld	worden	lager	of	hoger	te	liggen	
dan deze van drie jaar voordien.
Op	de	website	van	de	Rijksdienst	sociale	zekerheid	voor	zelfstandigen	kan	u	hier	meer	
over	terugvinden:	www.socialsecurity.be.	
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5. Fiscaal statuut

Het	fiscaal	statuut	voor	inkomsten	uit	auteursrechten	bleef	ongewijzigd	in	2015.	Enkel	de	
grensbedragen	voor	de	forfaitaire	kostenaftrek	werden	geïndexeerd	en	bedroegen:
-	tot	€	15.270	=	50%
-	van	€	15.270	tot	€	30.540	=	25%
-	van	€	30.540	tot	€	57.270	=	0%
Inkomsten	uit	auteursrechten	boven	€	57.270	worden	beschouwd	als	beroepsinkomsten.

Minister	van	Financiën,	Johan	Van	Overtveldt,	heeft	 in	februari	2015	bevestigd	dat	een	
volledige	 uitbetaling	 in	 auteursrechten	 kan,	 op	 voorwaarde	 dat	 een	 overeenkomst	
aan de basis ligt die stelt dat de vergoeding uitsluitend geldt voor de overdracht van 
auteursrechten	en	niet	voor	de	prestatie.	De	bevestiging	kwam	er	naar	aanleiding	van	
de	 toepassing	 van	 de	 circulaire	 die	 in	 september	 2014	 verscheen	 en	 die	 freelancers-
journalisten	en	uitgevers	 toeliet	 vrij	 te	bepalen	op	welke	manier	 ze	auteursrechten	en	
prestaties	 vergoeden.	 De	 Bijzondere	 Belastinginspectie	 (BBI)	 bleef	 echter	 aangiften	
van	freelancers	weigeren	omdat	ze	voor	100%	in	auteursrechten	waren	opgesteld.	Van	
Overtveldt	heeft	nu	dus	toegelicht	dat	de	circulaire	wel	degelijk	stelt	dat	partijen	vrij	zijn	
te	bepalen	welk	deel	van	de	vergoeding	betrekking	heeft	op	auteursrechten	en	welk	deel	
op prestatie. Deze opsplitsing dient ondubbelzinnig uit het onderliggend contract naar 
voren te komen.

6. 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	
geen recht op vergoeding meer heeft. 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.
 
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)	 aan	 het	 Grondwettelijk	 Hof,	 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.	Het	Hof	heeft	zich	nog	steeds	niet	uitgesproken.



deAuteurs • Jaarverslag 2015 •32•

Belang en argumenten voor deAuteurs om tussen te komen in 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.

7. Prioriteitennota voor Vlaamse, federale en Europese beleidsmakers

In	 2015	 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 actualiseerde deAuteurs haar prioriteitennnota van 
2014.	We	lichten	er	een	aantal	zaken	uit:

Vlaams niveau:

De	onderhandelingen	rond	de	beheersovereenkomst	met	de	VRT	hebben	een	zwak	punt	
bloot	gelegd:	de	VRT	moet	meer	 inzetten	op	het	digitaal	aanbod	maar	krijgt	hiervoor	
geen	extra	middelen.	deAuteurs	heeft	 haar	bezorgheid	hierover	uitgedrukt.	Ook	 voor	
digitale	exploitaties	moeten	auteurs	vergoed	kunnen	worden.	In	de	beheersovereenkomst	
staat	 vermeld	 dat	 het	 kader	 inzake	 commerciële	 communicatie	 	 tweejaarlijks	 wordt	
geëvalueerd	door	de	VRT		en		de		Vlaamse		Regering.		Op		basis		van		deze		evaluatie		kan		
het		afsprakenkader	betreffende	commerciële	communicatie	herzien		worden.	deAuteurs	
zal dit van nabij opvolgen.
 

Inzake het leenrecht blijft het belangrijk om te kunnen beschikken over gegevens om 
verdeling op basis van collectie en uitleningen mogelijk te maken. 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.
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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:

Audiovisueel 
Bij	de	totstandkoming	van	het	Wetboek	Economisch	Recht	(WER)	in	2013	werden	lange	
onderhandelingen gevoerd over de toepassing en de herziening van het vermoeden van 
overdracht en het recht op vergoeding van de auteurs en uitvoerende kunstenaars ten 
gevolge	van	de	exploitatie	van	de	audiovisuele	werken	wat	individueel	of	collectief	kan	
beheerd	worden.	De	onderhandelingen	tijdens	de	tweede	helft	van	2013	gingen	o.a.	over	de	
draagwijdte	van	de	tussenkomst	van	de	producenten	en	van	de	beheersvennootschappen	
bij	 de	 gebruikers	 van	 audiovisuele	 werken,	 over	 de	 economische	 impact	 van	 deze	
tussenkomsten en ten slotte over de mogelijkheid om collectieve overeenkomsten te 
sluiten.
Mede	door	de	complexiteit	van	het	onderwerp,	de	verschillende	belangen	en	zeker	ook	
de	 tijdsdruk	waarbinnen	 er	moest	 onderhandeld	worden,	werd	 er	 door	 de	 betrokken	
partijen	geen	compromis	bereikt	en	werd	het	artikel	rond	het	vermoeden	van	overdracht	
behouden	zoals	het	was.
Het	was	duidelijk	dat	het	overleg	 in	de	 sector	 zeker	moest	worden	verder	gezet.	Het	
audiovisuele	landschap	verandert	namelijk	constant,	er	komen	nieuwe	exploitatiewijzen	
en	spelers	bij,	businessmodellen	moeten	worden	herzien,	etc.	
In	art.	XI.282	WER	werd	daarom	voorzien	 in	een	uitgebreid	overlegcomité	waarin	alle	
stakeholders	 van	 de	 audiovisuele	 sector	 vertegenwoordigd	 zijn.	 In	 eerste	 instantie	
zal dit overlegcomité zich terug over de discussies van de voorbije maanden moeten 
buigen,	 waarvan	 de	 minister	 bevoegd	 voor	 auteursrecht	 een	 evaluatieverslag	 zal	
moeten	uitbrengen	in	het	parlement.	Tot	op	heden	(april	2016)	werd	dit	comité	nog	niet	
samengesteld. 
Art.	44	van	het	Wetboek	XI	voorzag	in	een	mechanisme	dat	garandeert	dat	het	onderwerp	
verder	 zal	 worden	 behandeld	 in	 een	 volgende	 legislatuur.	 De	 bevoegde	Minister	 van	
Economie	 moest	 tegen	 31	 december	 2015	 een	 evaluatieverslag	 aan	 het	 parlement	
overmaken over “de artikelen XI.182, XI.183 en XI.206 (i.e. vermoeden van overdracht), en 
in het bijzonder over de positie van de auteurs en de uitvoerende kunstenaars en van hun 
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beheersvennootschappen, ten aanzien van enerzijds de producenten en in voorkomend 
geval hun beheersvennootschap, en anderzijds de exploitanten van audiovisuele werken, 
zoals onder meer de omroeporganisaties en kabelmaatschappijen. Dit verslag kan 
onder meer aan het parlement voorstellen voorleggen die er toe strekken een optimaal 
evenwicht te verzekeren tussen de verschillende categorieën van voormelde actoren”. 
Dit evaluatieverslag zal met name de hierbovengeschetste vraagstukken, die door de 
betrokken	milieus	werden	onderhandeld	in	het	tweede	semester	van	2013,	behandelen.	
Hij zal zich hiervoor ook kunnen baseren op de Belgische en Europese rechtspraak evenals 
op	een	analyse	van	vergelijkend	recht.	Er	moet	gezocht	worden	naar	een	modus	vivendi	
tussen de producenten, auteurs en de beheersvennootschappen om een duurzaam 
evenwicht	te	bereiken	en	elkaars	rechten	veilig	te	stellen.	 In	2015	heeft	de	Minister	dit	
evaluatieverslag niet voorgesteld. deAuteurs kan dit alleen maar betreuren en vraagt de 
Minister	om	hier	in	2016	zeker	werk	van	te	maken.

Reprografie
Het	meest	dringende	dossier	op	de	federale	onderhandelingstafel	is	het	reprografiedossier.	
Auteurs	en	uitgevers	in	België	doen	een	dringende	oproep	aan	de	bevoegde	minister	om	
alle stakeholders rond de tafel te brengen met als doel een vergoedingssysteem voor de 
toekomst	uit	te	werken	dat	in	lijn	is	met	het	Europese	recht	en	dat	rechtszekerheid	biedt	
voor	zowel	auteurs	en	uitgevers	als	voor	degenen	die	de	vergoeding	moeten	betalen.	
Daarbij moet een echt toereikende vergoeding voor auteurs én uitgevers centraal blijven 
staan: beide groepen lijden immers een aanzienlijk economisch nadeel door de massale 
reproducties	op	papier	(fotokopieën	en	prints)	van	hun	werken.	Tegelijk	moet	maximaal	
worden	 ingezet	op	gebruiksgemak	en	administratieve	vereenvoudiging	 in	de	concrete	
toepassing van het systeem, met een bijzondere aandacht voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. 
Auteurs	en	uitgevers	wachten	als	dertien	jaar	op	een	volledige	en	correcte	omzetting	van	
de	Europese	Richtlijn	die	het	auteursrecht	in	de	digitale	wereld	regelt	(Richtlijn	2001/29).	
Het is nu echt de hoogste tijd om politiek de landing in te zetten in dit belangrijke dossier.

Beheersvennootschappen
Daarnaast	hebben	we	opnieuw	de	wantrouwende	houding	van	de	Belgische	wetgeving	
tav	 beheersvennootschappen	 (repressief	 model)	 aangekaart.	 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	 de	 modernisering	 van	 het	 auteursrecht,	 	 multi-territorialiteit	
en	 portabilteit	 moet	 nauwgezet	 worden	 opgevolgd.	 Het	 begrippenkader	 moet	 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	blijft	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 over de lobbydossiers die deAuteurs behartigt.

In	2015	hield	deAuteurs	een	strategie-	en	communicatieseminarie.	Daarin	werden,	op	basis	
van	het	bestaande	communicatieplan,	een	aantal	nieuwe	doelstellingen	geformuleerd.	Zo	
werd	er	nagedacht	over	communicatiekanalen	per	doelgroep,	waaronder	de	 invoering	
van	gerichte	mailings	om	de	verschillende	categorieën	auteurs	zo	concreet	mogelijk	te	
kunnen	 informeren,	 of	 het	 gebruik	 van	 gesloten	 Facebook-groepen	 om	 berichten	 en	
informatie gericht tot bij de juiste doelgroep te krijgen.
Verder	 zal	 de	 effectiviteit	 van	 de	 digitale	 nieuwsbrief	 worden	 bevraagd	 en	 wordt	 er	
overwogen	om	te	starten	met	het	uitsturen	van	persberichten.	Er	werd	gezamenlijk	beslist	
om	het	Twitter-account	van	deAuteurs	te	sluiten.

Bovenstaande	ideeën	zullen	in	de	loop	van	2016	verder	worden	uitgewerkt.

2. Gerealiseerde doelstellingen 

De	bovengestelde	doelstellingen	worden	via	volgende	kanalen	bereikt:

iTems:	het	magazine	van	deAuteurs	verschijnt	viermaal	per	jaar.	Helaas	werd	het	jaar	2015	
bij	het	ter	perse	gaan	van	ons	audiovisueel	iTems-nummer	opgeschrikt	door	de	vreselijke	
aanslag	op	Charlie	Hebdo.	Op	de	valreep	vroegen	wij	aan	enkele	leden	om	een	eerbetoon	
te	brengen,	wat	 resulteerde	 in	een	cartoon	op	de	voorpagina	van	de	hand	van	Serge	
Baeken	en	de	keuze	van	het	gedicht	 ‘En	vaarwel’	van	 Jaroslav Seifert. Verder ook nog 
interviews	met	Eva Küpper, Klaartje Schrijvers, Michel Sabbe, Kadir Balci, Sven Gatz, Jan 
Timmermans van het Kunstenloket en Ilse Schooneknaep & Tim Raats van MeCetes. In mei 
bracht deAuteurs een beknopt juridisch nummer uit over het vermoeden van overdracht 
als	één	van	de	knelpunten	van	boek	XI	in	het	Wetboek	Economisch	Recht.	Naar	goede	
gewoonte	volgde	in	de	zomer	een	nummer	rond	Theater	aan	Zee,	het	poëzieprogramma	
van deAuteurs en de uitreiking van de deAuteursprijs die er plaatsvond. In het 11e en 
laatste	 nummer	 van	 2015	 stond	 literatuur	 dan	weer	 voorop.	Naast	 een	 interview	met	



deAuteurs • Jaarverslag 2015 •36•

Boekenbeurs-curator	Dimitri Leue,	was	er	ook	aandacht	voor	informanten	uit	het	boeken-	
en	uitgeversvak,	de	uitdagingen	van	het	literair	vertalen	en	de	evolutie	van	het	e-book.

Website	www.deauteurs.be:	Het	aantal	bezoeken	per	week	bedroeg	in	2015	gemiddeld	
290,	met	uitschieters	tot	545	bezoekers.	 In	totaal	10.917	unieke	bezoekers	waren	goed	
voor	15.200	sessies	en	43.831	pagina	views.	Een	gemiddeld	bezoek	duurde	net	iets	minder	
dan	2	minuten	en	de	ledentoegang	blijft	een	van	de	drukst	bezochte	pagina’s.

Digitale	 nieuwsbrief:	 in	 2015	 werden	 6	 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	Actueel	
/	Nieuwsbrieven.
Het	behoud	van	de	digitale	nieuwsbrief	werd	eind	2015	in	vraag	gesteld.	De	effectiviteit	
ervan	als	communicatiemiddel	zal	verder	worden	onderzocht	en	geëvalueerd	in	het	jaar	
2016.

De	Facebookpagina	van	deAuteurs	 (www.facebook.com/deauteurs)	kwam	 in	2015	heel	
erg dicht bij de kaap van 500 volgers. deAuteurs blijft er actief op berichten en informeren.

Daarnaast	is	het	team	van	deAuteurs	aanwezig	op	events,	studiedagen,	premières,	festivals	
enz.	Ter	 informatie	en	kennismaking	deelde	deAuteurs	ook	regelmatig	goodiebags	en	
gadgets uit.

Eind	2015,	naar	aanleiding	van	het	VAV-Werkcongres,	werden	de	algemene	en	juridische	
infobrochures	van	deAuteurs	geüpdatet.
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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 leden 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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Rik D’hiet (scenario) - Voorzitter en lid dagelijks bestuur
Rik	 D’hiet	 studeerde	 af	 als	 regisseur	 aan	 de	 Brusselse	 filmschool	 RITCS.	
Hij	 schreef	 televisiescenario’s	 en	 werkte	 als	 hoofdschrijver	 voor	 tal	 van	
televisieseries	 als	 Recht	 op	 Recht,	 Flikken	 en	 Het	 Goddelijke	 Monster,	 een	
tiendelige	reeks	voor	de	VRT	gebaseerd	op	de	boeken	van	Tom Lanoye.	Rik	
bedacht	 het	 concept	 voor	 de	 rechtbankserie	 De	 Ridder	 en	 begeleidde	 als	
hoofschrijver de scenario’s voor de eerste drie reeksen. Voor de vierde reeks, 
nu	in	productie,	een	langlopend	verhaal	van	8	afleveringen,	schreef	hij	zelf	de	
scenario’s. 
Voor	de	bioscoop	werkte	Rik	 als	 script-adviseur	 aan	diverse	 langspeelfilms,	
zoals	 ‘Ben	X’,	 	 ‘Zot	 van	A’.,	 ‘Tot	Altijd’	 en	 ‘Cafard’.	Hij	 schreef	het	 script	 van	
‘Marina’	 in	 samenwerking	met	 Stijn Coninx,	 met	 wie	 hij	 nu	 ‘Niet	 Schieten’	
ontwikkelt,	een	film	over	de	slachtoffers	van	de	bende	van	Nijvel.	
Rik	D’hiet	is	als	docent	scenario	verbonden	aan	het	RITCS	en	de	Universiteit	
Gent. Voor het Vlaams Audiovisueel Fonds coacht hij scenaristen in het 
scenarioatelier.	Hij	is	bestuurslid		en	mede-oprichter	van	de	Scenaristengilde	
en	voorzitter	van	de	Raad	van	Bestuur	van	deAuteurs.	

Koen Stassijns (poëzie) - Ondervoorzitter en lid dagelijks bestuur
Koen	 Stassijns	 is	 dichter,	 vertaler,	 bloemlezer,	 performer	 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.	Bij	uitgeverij	P	verscheen	‘In	de	luwte’,	een	overzichtsbundel.	Samen	
met Ivo van Strijtem heeft hij tientallen bloemlezingen gemaakt. Naast libretti 
voor	de	Munt,	vertaalt	hij	uitsluitend	poëzie.	Recentelijk,	 in	het	kader	van	de	
herdenking van de 100e sterfdag van de Belgische dichter Emile Verhaeren, 
publiceerde	hij	‘Veerman’,	een	vuistdik	representatief	overzicht	van	diens	poëzie.

Freek Mariën (theater) - Ondervoorzitter en lid dagelijks bestuur
Freek	Mariën	studeerde	met	grote	onderscheiding	af	als	Master	in	het	Drama	
aan	KASK/School	of	Arts	en	speelde	al	tijdens	zijn	opleiding	mee	in	producties	
van	o.m.	HETPALEIS	en	De	Maan.	 In	2009	richtte	hij	 samen	met	Sarah Van 
Overwaelle	 het	 jeugdtheatergezelschap	 De	 Nietjesfabriek	 op,	 waar	 hij	 niet	
alleen	acteur	en	regisseur	was,	maar	waarvoor	hij	ook	volgende	stukken	schreef;	
‘Derwazeens’	(2009),	‘Vergiet’	(2011;	gepubliceerd	in	2013),	‘Altijd	tijd	voor	taart’	
(2012)	en	‘Wachten	en	andere	heldendaden’	(2014,	gepubliceerd	in	2015).	Voor	
‘Vergiet’	kreeg	hij	in	2012	de	Kaas	&	Kappesprijs	voor	de	beste	jeugdtheatertekst	
uit	het	Nederlands-Duitse	taalgebied.Voor	‘Wachten	en	andere	heldendaden’	
ontving	hij	de	Taalunie	Toneelschrijfprijs	2015.	Begin	2015	beslisten	de	 twee	
oprichters van De Nietjesfabriek om elk apart hun eigen artistiek parcours uit 
te	bouwen.	Met	Het	Kwartier	(i.s.m	dramaturge/zakelijk	leidster	Ruth Mariën)	
creëert	 Freek	Mariën	 jeugd-	 en	 volwassenenvoorstellingen	met	 een	 straffe	
tekst,	een	stevige	inhoudelijke	basis	en	een	niet-evidente	vorm	of	thematiek.
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Carlo Van Baelen (literatuur) – lid dagelijks bestuur
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	was	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 als VAV, 
FOLIO,	CEGO	vzw,	VSPW-Gent.

Eva Cardon (illustratie & literatuur)
Als illustrator en beeldverhaalauteur maakt Eva Cardon onder artiestennaam 
Ephameron	gevoelig,	verhalend	werk	over	het	leven	van	alledag.	Ze	organiseert,	
over de eigen landsgrenzen heen, een breed gamma aan tentoonstellingen 
en is ook actief als curator van kunstprojecten. In eigen land doceert Cardon 
Illustratie	en	Beeldverhaal	aan	twee	kunsthogescholen.	In	haar	meest	recente	
publicatie	‘Wij	twee	samen’	(2015)	geeft	ze	ons	een	tedere	inkijk	in	het	leven	
van haar vader die aan een vorm van vroegtijdige dementie leed. Momenteel 
werkt	ze	aan	LUCA	School	of	Arts	aan	een	doctoraat	in	de	Kunsten	over	het	
autobiografische	artistieke	beeldverhaal.

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	 (‘Het	
verhaal	van	Slimme	Krol’,	‘Takkenkind’,	‘Stella’,	…)	en	theaterteksten	zoals	‘De	
Fijnste	dagen	van	het	jaar’,	‘Soepkinders’,	‘Hoe	het	varken	aan	zijn	krulstaart	
kwam’	en	‘Er	staat	een	vrouw	in	de	kou’.	Tegenwoordig	doceert	ze	ook	aan	
het	 LUCA	 School	 of	 Arts	 in	 Gent.	 Gerda	werd	 in	 2007	 de	 eerste	 en	 enige	
kinderconsul.
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Lies Van Gasse (illustratie & literatuur)
Lies Van Gasse studeerde af als Master in de Beeldende Kunst en Illustratieve 
Vormgeving	en	is	daarnaast	ook	dichter	en	leraar.	Ze	werd	al	op	jonge	leeftijd	
opgemerkt	 als	 poëzietalent	 en	 heeft	 ondertussen	 heel	 wat	 gedichten	 op	
haar	palmares	 staan.	Met	haar	bundel	 ‘Brak	de	waterdrager’	 (2011)	won	ze	
de	poëzieprijs	 van	de	provincie	Oost-Vlaanderen	en	met	 ‘Wenteling’	 (2013)	
werd	ze	genomineerd	voor	de	H.C.	Pernathprijs.	Haar	werk	was	en	is	te	zien	in	
diverse	tentoonstellingen	en	exposities.	Daarnaast	experimenteert	ze	ook	met	
mengvormen	van	poëzie	en	beeld,	zoals	te	zien	is	in	haar	graphic	poems	‘Sylvia’	
en	 ‘Waterdicht’	 (i.s.m.	 Peter Theunynck)	 en	 het	 multimediale	 poëzieproject	
‘Electric	Sheep’.	Haar	recente	werk	‘Zand	op	een	zeebed’	(2015)	werd	met	veel	
aandacht	en	groot	enthousiasme	onthaald.	In	mei	2016	verschijnt	haar	eerste	
graphic	novel,	‘Nel,	een	zot	geweld’	(ism	Peter Theunynck).	Lies	Van	Gasse	is	
tevens bestuurslid bij VAV.

Thom Vander Beken (documentaire)
Thom	Vander	Beken	studeerde	eerst	Germaanse	Talen	aan	de	UGent	en	volgde	
nadien	een	regie-opleiding	aan	de	LUCA,	School	of	Arts	in	Brussel.
Sinds	2008	werkt	hij	als	onafhankelijk	documentaire	filmmaker.	Hij	realiseerde	
verschillende	lange	documentaires	waaronder	‘Lost	in	Transition’	en	‘Martin’s	
Journey’.	 Hij	 heeft	 net	 de	 opnames	 beëindigd	 voor	 een	 nieuwe	 film	 in	
samenwerking	 met	 het	 Brusselse	 productiehuis	 Minds	 Meet:	 ‘I	 Know	 You	
Are	There’.	Naast	de	realisatie	van	filmprojecten	wil	Thom	Vander	Beken	zijn	
carrière	verruimen	rond	de	wisselwerking	tussen	film	en	beeldende	kunst.	Dit	
traject	vloeit	voort	uit	de	realisatie	van	de	video-installatie	Unveiled	(2011),	een	
eerste zijsprong die de regisseur aanzette om verhalen op een andere manier 
te	vertellen.	In	juni	2015	ontving	hij	een	trajectbeurs	van	de	VGC	om	dit	traject	
verder te onderzoeken.

Eva Küpper (documentaire)
Eva	Küpper	is	werkzaam	als	audiovisueel	auteur	en	regisseur	van	documentaires.	
In	2009	behaalde	ze	haar	Master	in	film	aan	het	KASK	te	Gent	en	slechts	één	
jaar	 nadien	 ontvangt	 ze	 al	 een	 IDFA	Award	 en	 een	 VAF	Wildcard	 voor	 haar	
documentaire	 ‘What’s	 in	a	name’.	Kort	daarna	maakt	ze	de	film	‘Hartendame,	
Hartenheer’	(a.k.a.	King	and	Queen	of	Hearts)	voor	Canvas.	Met	de	film	‘Gardenia,	
Before	the	Last	Curtain	Falls’	(2012-2014,	i.s.m.	ARTE	en	Canvas)	weet	ze,	als	co-
regisseur,	twee	Canadese	filmprijzen	en	de	Ensor	voor	‘Beste	Documentaire’	op	het	
Filmfestival	van	Oostende	2015	binnen	te	halen.	Sinds	2012	werkt	ze	als	docente	
Audiovisuele Productietechnieken aan het UGent en geeft ze ook verschillende 
gastcolleges	en	masterclasses	documentaire	in	België	en	in	Nederland.	In	april	
2016	komt	haar	nieuwe	documentaire	‘Between	the	Devil	and	my	Deep	Blue	Skin’	
uit.	Daarnaast	werkt	ze	momenteel	aan	drie	nieuwe	producties.	Twee	daarvan	zijn	
korte documentaires die in het najaar zullen verschijnen en één ervan, genaamd 
‘Dark	Rider’	bevindt	zich	nog	volop	in	de	ontwikkelingsfase.
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Hans Herbots (regie)
Vlaams	 film-	 en	 televisieregisseur	 Hans	 Herbots	 bracht	 in	 2001	 zijn	 eerste	
langspeelfilm	 ‘Falling’	 uit,	 naar	 het	 boek	 ‘Vallen’	 van	 Anne Provoost. Later 
volgden	‘Verlengd	Weekend’,	 ‘Windkracht	10	–	Koksijde	Rescue’	en	‘Bo’.	Zijn	
meest	recente	film	‘De	Behandeling’	(2014)	werd	geselecteerd	op	verschillende	
internationale festivals.
Hans	regisseerde	daarnaast	ook	de	televisiereeks	‘Urbain’	en	afleveringen	van	
series	als	‘Flikken’,	‘Zone	Stad’,	‘Sedes	&	Belli’	en	‘Vermist’.	Met	de	tiendelige	
dramaserie	 ‘Het	Goddelijke	Monster’	 (2010),	 gebaseerd	op	de	gelijknamige	
trilogie van Tom Lanoye,	 	 won	 hij	 de	 prijs	 voor	 ‘Beste	 Regisseur’	 op	 het	
Internationale	televisiefestival	van	Sichuan	in	China.	Een	jaar	 later	bracht	hij,	
in	 coproductie	 met	 verschillende	 Europese	 landen,	 de	 vijfdelige	 mini-serie	
‘The	Spiral’	uit,	die	meteen	genomineerd	werd	voor	de	‘Digital	Emmy	Awards’.	
In	 2015-2016	was	 hij	werkzaam	als	 showrunner	 van	de	 fictiereeks	 ‘Vermist’.	
Op	dit	moment	draait	 hij	 ‘Als	De	Dijken	Breken’,	 een	Belgisch-Nederlandse	
co-productie	 over	 een	 klimaatramp	 in	 de	 nabije	 toekomt.	 Hans	Herbots	 is	
daarnaast	ook	ondervoorzitter	 van	de	Unie	 van	Regisseurs	en	 is	 tevens	als	
gastdocent	verbonden	aan	het	RITS.

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.
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Barbara Cardoen
Auteursdienst
Adjunct Directeur
bcardoen@deauteurs.be

Katrien Van der Perre
Algemeen directeur
kvanderperre@deauteurs.be

Lara Leo
Beheer podiumkunsten
Documentatiedienst
lleo@deauteurs.be

Dorien De Loore 
Communicatie en events 
Administratieve ondersteuning
ddeloore@deauteurs.be
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Jos Bergen 
Grafische	vormgeving
Website 
j.bergen@skynet.be
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nathvdperre@hotmail.com
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Christian Lallemand
Financieel directeur
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Valentin Audrit
Boekhouding
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