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Voorwoord

Inhoud

Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor een nieuw, creatief jaar. Dat 2013 al 
jullie artistieke en andere wensen moge waarmaken!

Voor u ligt het themanummer van iTems, gewijd aan de audiovisuele auteurs. Eén 
van de auteurs in de kijker is Malin-Sarah Gozin, die de eerste deAuteursprijs kreeg 
voor haar inbreng als scenariste en showrunner in de succesvolle reeks ‘Clan’ – een 
reeks die toont dat een fantastisch scenario in combinatie met een steengoede 
ploeg grenzen verlegt. 
We spraken ook met co-scenarist Bert Van Dael en regisseurs Kaat Beels en Nathalie 
Basteyns, die eveneens onmiskenbaar hun stempel op de reeks drukten.

Grenzen zijn overigens de rode lijn doorheen dit nummer. Fysieke grenzen, zo 
getuige het interview met Hans Herbots: hij heeft het over zijn internationale 
Europese ervaringen en zijn agent in de States. Maar ook genregrenzen: Manu 
Riche stelt het vakjesdenken en de scheiding tussen fictie en non-fictie in vraag 
en Gust Van den Berghe kan je tegenwoordig ook in de opera terugvinden. 

Verder in dit nummer wordt ingegaan op de visibiliteit van scenaristen op filmfestivals. 
Een onderwerp dat in november 2012 uitgebreid aan bod kwam tijdens het World 
Screenwriter Congress in Barcelona, bijgewoond door deAuteurs. Een recente studie 
wijst uit dat dit thema blijvende aandacht nodig heeft
 
Eind 2012 stond de creatieve sector eventjes op zijn kop omdat men de roerende 
voorheffing op auteursrechten zou verhogen van 15 naar 25 % en dit zonder enige 
vorm van overleg met de sector. Deze maatregel werd gelukkig geen realiteit dankzij 
een krachtdadig en solidair optreden van de sector. Met medewerking van deAuteurs 
zag een creatief platform het levenslicht waarbij belangenverenigingen als de Unie 
van Regisseurs, de Scenaristengilde, de VAV en de Acteursgilde samen met enkele 
beheersvennootschappen en  Unizo een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen. 
Dit platform zal in 2013 verder actie ondernemen rond het sociaal statuut van de 
kunstenaar en andere topics die ons binden.
In dit nummer zetten we de krachtlijnen van de huidige fiscale regeling nog eens uiteen. 

2013 belooft een uitdagend jaar te worden voor het auteursrecht: de nieuwe 
leenrechtregeling is een feit en de regeling rond thuiskopie, kopierecht (reprografie) 
en het kopiëren in het onderwijs zullen verder worden uitgewerkt. Hopelijk kan ook de 
piraterij en het illegaal uitwisselen van bestanden op internet verder worden aangepakt.  
Daarnaast zal het Hof van Beroep van Antwerpen zich uitspreken in de Telenetzaak en 
zullen onderhandelingen met nieuwe over the top spelers worden afgerond. Wij houden 
jullie op de hoogte. Vergeet niet regelmatig een kijkje te nemen op onze website voor de 
verdere evolutie van deze dossiers (www.deauteurs.be) . 

En deAuteurs? Wij groeien en bloeien verder. Wij zullen er alles aan doen om in 
2013 onze leden zo correct en transparant mogelijk te bedienen. Met gebruikers, 
overheid en andere partners in het veld kijken we uit naar een voortzetting van onze 
constructieve samenwerking. Dat zijn alvast enkele van onze goede voornemens 
voor het nieuwe jaar. 

Wij wensen jullie veel leesplezier en een geweldig en grensverleggend jaar. 
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Proficiat met de eerste deAuteursprijs!
Dankjewel! Die erkenning is super! Het 
was de eerste keer dat ik zo een reeks 
maakte. Ik heb er werkelijk alles voor 
gegeven en ben er helemaal voor gegaan, 
maar je kan toch nooit inschatten hoe de 
reeks uiteindelijk ontvangen zal worden. 
Ik ben heel blij met de goede reacties en 
uiteraard ook met de deAuteursprijs. Ik 
was heel verrast maar het doet echt wel 
deugd. 

‘Clan’ was een binnenkomer van 
formaat. Was je voordien niet met fictie 
bezig?
Ik werkte wel voor tv, maar in de non-
fictie: ik deed eindredactie en field 
production voor reisprogramma’s bij TV 
De Wereld en Caviar, onder andere voor 
‘Gentse Waterzooi’, ‘2X Enkel’,  ‘De Beste 
Belg’ en voor een aantal documentaires. 
Ik heb ook lang in het research and 
development department gewerkt. 
Geen fictie dus, al moet ik zeggen dat 
de meeste van die reisprogramma’s toch 
scripted waren. We schreven dan wel 
geen dialogen, maar gaven de zaadjes 

van interviews mee en verwerkten 
alles in een verhaal. En een nieuw 
televisieconcept is eigenlijk ook een 
verhaal an sich: je creeërt een structuur 
met een begin, midden en een einde en 
je werkt met een climax. 

En toen kwam plots het idee voor 
‘Clan’?
Ja, in december 2008 was het idee er 
plots. Het was geen bewuste keuze om 
scenarist te worden maar ik ben wel 
gebeten door fictie. Ik hou ervan te 
verdwijnen in een fictieve wereld en 
even te vluchten. Ik ben een DVD freak, 

Superlatieven en lof alom, de pers- 
en andere commentaren logen er 
niet om: de televisiereeks ‘Clan’ die 
in het najaar van 2012 op antenne 
ging, was een opmerkelijk en zeer 
geslaagd debuut. Wij spraken 
met Malin-Sarah Gozin, die naast 
scenarist ook showrunner van 
‘Clan’ was en daar van ons ook 
prompt de eerste deAuteursprijs 
voor kreeg.

Malin-Sarah Gozin
Showrunner CLAN
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De raad van bestuur van deAuteurs 
heeft besloten om de eerste 

deAuteursprijs (ter waarde van
€ 2.500) te geven aan

Malin-Sarah Gozin voor haar 
inbreng als showrunner en auteur 

in elke creatieve fase van het 
productieproces van de succesvolle 

televisiereeks ‘Clan’. Zij heeft  als 
schrijver-producer een kwalitatieve 
stempel op het werk gedrukt en een 

meerwaarde gecreëerd.
Proficiat Malin!
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ik verslind echt boxen, en je zal me 
zelden betrappen met een non-fictie 
boek. Boeken over scenarioschijven zijn 
daar misschien de enige uitzondering op. 
Het idee van ‘Clan’ - vier zussen willen 
hun schoonbroer vermoorden - heeft 
de meesten dadelijk begeesterd maar ik 
vond het wel fantastisch dat Caviar en 
vtm het risico wilden nemen om  mezelf 
samen met Bert Van Dael het scenario 
te laten schrijven. De VAF-steun is ook 
essentieel geweest.

Je was naast scenarist ook showrunner. 
Is dat een nieuwe functie in België?
De term is nieuw en de media lijkt die 
plots op te pikken, maar iemand als 
Philippe De Schepper van Eyeworks 
werkt bijvoorbeeld al een tijdje 
volgens dat systeem: hij is bezig met 
de ontwikkeling van een reeks, is nauw 
betrokken bij het schrijfproces en 
volgt ook de set op. Het gaat om een 
creatieve continuïteit en begeestering 
die van bij de ontwikkeling van het idee 
doorloopt tot het einde. Binnen de tv-
fictie in Vlaanderen is er nog te vaak 
een tussenschot tussen de scriptfase, 

de opname- en de montagefase. Na het 
ontstaansproces en de scenariofase is er 
vaak een breuk. Een showrunnner trekt 
de lijn door, zodat het geen afgesloten 
hoofdstukken zijn maar dat het één groot 
verhaal wordt. 

Zijn er verschillen met een showrunner 
in de Amerikaanse fictie?
Het grote verschil is dat men in de 
States aan éénzelfde reeks vaak 
met verschillende regisseurs werkt. 
De showrunner bewaakt de lijn en 
continuïteit doorheen de afleveringen 
en heeft een soort visuele bijbel. Hier 
werkt men soms ook wel met een poule 
van regisseurs, maar meestal beperken 
we ons tot één of twee. De creatieve 
leiding van de regisseur blijft bij ons 
uitermate belangrijk. Hier is het meer 
een gezamenlijk project met de regie 
en andere creatieve functies. Daarvoor 
moet je wel op dezelfde golflengte 
zitten. En dat was bij ‘Clan’ absoluut het 
geval met regisseurs Nathalie Basteyns 
en Kaat Beels. We zaten samen in een 
soort ‘Clan-universum’.

Hoe vul je de functie van showrunner 
concreet in?
Hoe je het praktisch invult, verschilt van  
reeks tot reeks en hangt met het genre  
samen. ‘Clan’ hebben wij volledig niet-
chronologisch gedraaid, met twee verhaal-
lijnen, één in het heden en één in het 
verleden. Voor acteurs en regie werd 
het daarom soms bijzonder ingewikkeld. 
Maar aangezien ik daarvoor al twee jaar 
met ‘Clan’ bezig was, en ik het scenario 
bij wijze van spreke achterstevoren kon 
opzeggen, konden ze heel snel een aantal 
dingen bij mij checken: in welke maand 
zijn we nu in het scenario? Wat is de 
scène hiervoor en in welke emotionaliteit 
zaten we toen? Die voorgaande scène 
was soms al een half jaar eerder ingeblikt.  
Ik was als het ware een back-up harde schijf 
op set. Daarnaast had ik een goed beeld 
van de toon van ‘Clan’. Die is moeilijk in één 
woord te vatten: het is een combinatie van 
drama met mysterie en humor. Soms was 
er de angst dat het te veel naar kolder zou 
neigen, of net te serieus zou worden. Omdat 
ik in de ontwikkelingsfase al naar die toon 
gezocht had, kon ik op de set makkelijk 
twijfels wegnemen rond scènes die 
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plots heel komisch werden. Zo wist ik 
dat de scène waarin Roger Verspechten 
opgepakt wordt wegens pedofilie, niet 
uit de toon van ‘Clan’ zou vallen, en 
dat er in diezelfde aflevering genoeg 
serieuzere scènes tegenover stonden. 
Bij sommige genres is het ook handig 
om als showrunner te kunnen rewriten 
op de set. Maar bij ‘Clan’ deden we dat 
zelden. Aanpassingen aan de shooting 
scripts gebeurden daar hoofdzakelijk 
om te vereenvoudigen, om binnen de 
draaitijd te bijven. De plot van ‘Clan’ zat 
namelijk zo mathematisch in elkaar dat 
je niet zomaar een scène kon schrappen 
zonder dat het hele kaartenhuis in elkaar 
zou zakken. Ik wist goed welke details 
we konden weglaten en welke gevolgen 
aanpassingen voor andere scènes zouden 
betekenen. Op het einde moesten alle 
lijntjes samenkomen en kloppen, en 
dat op een geloofwaardige manier.  

Geloofwaardigheid was voor jou al 
van in de conceptfase van primordiaal 

belang, heb ik me laten vertellen.
Het zijn herkenbare verhalen die we 
uitvergroot hebben. Het gebeurt niet 
elke dag dat men iemand in de kelder 
op ijs bewaart, maar zou het kunnen? 
Dat zijn de vragen die ik me stelde en 
die ik ook minutieus uitzocht. Ik doe dat 
ook heel graag: met taxidermisten of 
met de pensioendient van de overheid 
telefoneren om uit te zoeken of iets – 
hoe absurd ook – überhaupt kán. Dat 
levert soms ook vreemde conversaties 
op. Meestal legde ik geduldig uit dat ik 
met een scenario bezig was maar soms 
wou ik maar één klein detail checken en 
dan deed ik de uitleg niet volledig. Zo 
wou ik van een koelspecialist weten hoe 
lang het duurt om een groot stuk vlees in 
te vriezen. ‘Dat hangt er vanaf hoe groot 

dat stuk is’, zei de man aan de andere 
kant van de lijn. Na mijn antwoord: ‘euhm, 
80 kg zwaar en 1,79m groot’,  vroeg de 
betekenisvolle stilte die erop volgde 
toch om wat meer uitleg (lacht).

Was de functie van showrunner een 
meerwaarde binnen ‘Clan’?
Ik denk het wel. In het begin is het 
voor de crew nieuw, ze zijn het niet 
gewoon dat er een extra figuur op de set 
rondloopt. Ik moest ook duidelijk maken 
dat het schrijfproces erop zat. Ik bleef 
wel staan voor wat ik geschreven had, 
maar mijn taak was niet om letterlijk te 
controleren of het scenario exact gevolgd 
werd. Ik had een mentale switch gemaakt 
en keek vooral naar het grotere plaatje. 
Ik wist bijvoorbeeld wel wanneer 
bepaalde aanpassingen moeilijk 
lagen. Sommige zinnen waren dubbel 
interpreteerbaar en moesten letterlijk 
bewaard blijven om de twist op 
twee manieren te laten kloppen.  
Een showrunner is geen scenarist op set 

maar heeft wel een visie. Je moet weten 
waar je naartoe wil, het moet in je hoofd 
en onder je vel zitten. Maar het is geen 
strakke lijn. Je komt immers nog met 
heel veel essentiële creatieve mensen in 
aanraking: de cast, de regie, de DOP,.... De 
reeks gaat groeien, dat is een organisch 
iets. In plaats van een rechte lijn, is het 
eerder een golf waar je samen moet op 
surfen. En als je dat kan doen, gaat dat 
je reeks alleen maar in alle mogelijke 
aspecten ten goede komen. 

Is ‘Clan’ geworden wat je verwacht had?
‘Clan’  is ongeveer geworden wat in mijn 
hoofd zat. Uiteraard niet helemaal want er 
zijn altijd beperkingen van tijd en budget. 
Het beeld dat je bij de ontwikkeling van 
een reeks hebt, is ook geen foto waar 

je alle details al haarscherp op ziet. Het 
is meer een soort contour, een gevoel: 
een temperatuur: warm of koud? Geel 
of blauw? Naarmate het proces vordert, 
wordt die foto gedetailleerder en op het 
einde van de rit scherp en zeer specifiek. 
En als die twee beelden uiteindelijk 
matchen, heb je kunnen doen wat je 
wou. En dat was zeker het geval. 

Nu zit je in de opnamefase van ‘Connie 
& Clyde’. Ben je daar op dezelfe manier 
te werk gegaan?
Het idee voor ‘Connie & Clyde’ had ik 
exact een jaar na ‘Clan’. De scriptfase 
van Connie & Clyde liep samen met het 
montagestadium van ‘Clan’. Connie & 
Clyde heeft veel minder een uitgekiende 
plot. Maar is karakter- en situationeel 
gedreven. Ook daarom hebben we 
geopteerd om met een writer’s room 
te werken van 4 à 5 mensen. Ik ben 
verantwoordelijk voor de shooting 
scripts en de rewrites op set. Binnen het 
genre van ‘Connie & Clyde’ is er ook meer 
bewegingsruimte om te herschrijven. 
Een scène ontstaat op set met de acteurs 
en regisseur. Voor de komische situaties 
is dat geen mathematische formule maar 
een chemisch proces; het is iets magisch: 
het is grappig of niet en dat voel je 
onmiddellijk op set. 

Waarover gaat het?
Het hoofdpersonage, Connie Coninx 
heeft een relatiebureau dat ‘Connie 
& Clyde’ heet; Clyde staat voor haar 
ideale man. Zij is goed gesetteled, heeft 
het ideale huwelijk en pakt met haar 
huwelijk ook uit als promopitch. Als zij 
haar Mister Right heeft kunnen vinden, 
kan ze dat ook voor jou. Ze werkt samen 
met een huispsycholoog, een consulente, 
haar neefje en een audiovisueel hulpje, 
een mislukte regisseur die dan maar de 
promofilmpjes van de single klanten 
maakt. Het draait vooral rond de karakters 
en het situationele. Ook al proberen ze 
elke dag de liefde aan de man te brengen, 
hun eigen privéleven loopt deftig mank 
en is redelijk dysfunctioneel, bij ieder 
van hen op een andere manier. 

We kijken er al naar uit! 

© VMMA

• 28 februari 2013 •
deAuteurs wil de functie van 

showrunner verder onderzoeken en 
stimuleren en organiseert daarom 

samen met het VAF en Lumière op 28 
februari een workshop waarop één 
van de showrunners van de Deense 

succesreeksen (the Bridge, the Killing 
en Borgen) wordt uitgenodigd.
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Bert Van Dael, hoe verliep de samenwerking met Malin-
Sarah en hoe pakten jullie het aan?
Bij ‘Clan’ was de uitdaging in een strakke structuur met veel 
flashbacks toch heel duidelijk het verhaal te vertellen van vier 
zussen die gekweld worden door hun duivelse schoonbroer. 
Malin wist van begin af aan heel goed welke mix ze wilde 
bewaren:  het (zwart)komische, de who- en how-dunit, de realiteit.  
Ze had helemaal zelf het concept van ‘Clan’ uitgewerkt. 
Toen ik erbij kwam, zijn we in de eerste plaats de algemene 
karakterbogen van de zussen recht beginnen te trekken en 
zijn we alle moordpogingen per aflevering gaan uitwerken. 
We hebben maanden samen gebrainstormed en gepuzzeld 
met kaartjes op een grote muur bij Malin thuis. We kregen 
ondertussen voortdurend feedback van Frank Van Passel, Kaat 
& Nathalie, en An Rydant & Jan Creuwels. Nadien verdeelden 
we de afleveringen. We schreven elk apart de first draft van 
een aflevering,  kwamen samen om alles te bespreken en 
daarna wisselden we om. Dit systeem herhaalden we nog 
enkele malen.

Vond jij het als co-scenarist een meerwaarde dat Malin ook 
showrunner van de reeks was?
Ja, een absolute meerwaarde. Zij kende echt als geen ander 
elk karakter, elke scene, elk klein detail. Malin is iemand 
die zich vastbijt: in haar research, in haar schrijven, op set, 
bij de montage, tot zelfs alle publiciteitsaffiches. Het 
moest allemaal kloppen. Ze kan erg koppig zijn, maar dat 
had eigenlijk heel de ploeg gemeen. Na een brainstorm 
zeiden we soms lachend dat het meer leek alsof we ruzie 
maakten dan dat we samenwerkten. Het toont vooral 
hoe gemotiveerd iedereen was om er iets van te maken.

Kaat Beels en Nathalie Basteyns, hoe was het voor jullie om 
samen te werken met een showrunner?
Kaat: In het begin wisten wij niet goed waar we aan begonnen, 
en wat de functie showrunner precies inhield. Frank Van Passel 
heeft ons dadelijk gegarandeerd dat de regie het laatste woord 
zou hebben bij een eventuele artistieke discussie, maar die is 
er eigenlijk nooit geweest. 
Nathalie: Het was ongelofelijk. Kaat en ik hebben altijd heel 
goed samengewerkt en dachten dat dat uniek was. Maar met 
Malin erbij, waren we als het ware een drie-eenheid. We 
dachten hetzelfde over voorstellen van de location hunter, 
muziekkeuze en zelfs onze opmerkingen op de eerste rough 
cut van de monteur waren bijna identiek. We zijn het altijd 
eens geweest over waar we naartoe wilden. Alleen de manier 
waarop en de weg ernaartoe verschilde soms, vooral in 
montage. 

Biedt werken met een showrunner sowieso een meerwaarde?
Kaat: Als het Malin-Sarah is wel (lacht). Nee, serieus. Er moet 
echt een klik zijn om zo’n intense samenwerking te laten 
slagen. Anders kan het ook een voedingsbodem zijn voor 
conflicten. Clan was een groepswerk, en is er zeker beter door 
geworden, maar het proces verloopt soms ook moeizamer. Zo 
zat het scenario vol fantastische details maar wij moesten het 
op de set wel uitvoeren, en dan zit ook de productie in je nek 
te blazen om geen overuren te maken. Gelukkig voelden wij 
de ziel van het project gewoon alledrie heel goed aan. De hele 
ploeg moet op dezelfde golflengte zitten. 
Nathalie: Zeker ook qua toon. We hebben er erg voor gewaakt 
dat het niet grotesk werd. We hebben dat bij Clan gedefinieerd 
als ‘er ligt een laagje op de werkelijkheid’. En om het helemaal 
aanschouwelijk te maken, werkten we met een schaal: 1 is ken 
Loach, 10 is ‘Edward Scissorhands’ – ‘Clan’ moest voor ons op 
7 zitten.

Uiteraard is ‘Clan’ het resultaat van de samenwerking 
van een hele ploeg. Wij spraken ook kort met co-
scenarist Bert Van Dael en regisseurs Kaat Beels en 
Nathalie Basteyns. 

Bert van Dael
Co-scenarist

Kaat Beels
Nathalie Bastyns
Regisseurs
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Mogen we zeggen dat de Vlaamse 
documentaire het goed doet?
Absoluut. Vlaanderen komt eindelijk 
tot een productie vergelijkbaar met die 
in het Franstalige landsgedeelte of in 
Nederland en is een stuk ambitieuzer 
dan pakweg 5 jaar geleden. Veel 
beginnende documentairemakers voelen 
wel duidelijk de roep naar het exotische 
en gaan filmen in Afrika of Zuid-Amerika. 
Op zich is dat geen probleem, alleen 
zijn er dichterbij ook veel verhalen. 
Documentaire maken blijft voor mij ‘slow 
cinema’, die ook lokaal moet ageren. Je 
moet een beeld durven maken van je 
gemeenschap en je buurman. 
Ik ben 20 jaar geleden begonnen bij het 
RTBF-programma Striptease. Mijn eerste 
reportages speelden zich af in een straal 
van een kilometer of twee. 

Jouw laatste werk, Snake Dance, is niet 
zo lokaal.
Snake Dance speelt zich af over de hele 
wereld. Maar hoewel het hier niet gefilmd 
is, gaat het wel over het westen. Het gaat 
over de atoombom. We filmden in Congo 
waar het uranium vandaan komt, in New 
Mexico dat tot een ware bomfabriek 
verworden is en in Japan, waar de 
eerste kernbommen gedropt werden 
en waar onlangs de ramp in Fukushima 
plaatsvond. 
Het is geen absolute geschiedenis, maar 
een reflectie over waar wij als mens 
vandaag zijn aanbeland; de atoombom 
is de leidraad om vragen te stellen 

over de desastreuze gevolgen van een 
aantal keuzes. Tegelijkertijd is het ook 
een poëtische film waarin ik zonder het 
cliché van archiefbeelden heb gewerkt. 

Je schreef Snake Dance niet alleen?
Nee, ik werkte samen met de schrijver 
Patrick Marnham. Ik kende hem omdat 
hij een zeer goede biografie heeft 
geschreven over Simenon, over wie 
ik ooit een film maakte. Snake Dance 
bestaat uit een stem enerzijds en een 
manier van kijken anderzijds; in die 
combinatie is Patrick  de stem en ben ik 
de blik. Ik initieer al mijn projecten zelf 
en zoek dan naar de beste partners om 
ze te ontwikkelen.

Het is ook meer dan alleen maar een 
documentaire. 
De film wordt voorafgegaan door een 
theaterperformance van een half uur. 
Daardoor is de film niet alleen opgepikt in 
het klassieke festivalcircuit, maar worden 
we ook uitgenodigd op theaterfestivals 
en gaat de film naar het Parijse festival 
de droit de l’homme. Het is goed dat de 
film die verschillende publieken bereikt. 

Je bent duidelijk meer dan een 
documentairemaker.
Ik vind de scheiding tussen film en 
documentaire of tussen fictie en non-
fictie vaak ridicuul. Als je vandaag 
‘La Dolce Vita’ bekijkt, dan zie je een 
neerslag van de fantasie van Fellini 
maar ook de hele realiteit van Rome op 

dat moment. Wij zijn veel te categoriek 
geworden, denken teveel in vakjes en 
krijgen zo het maatschappelijk verhaal 
van vandaag niet meer verteld. 
De filosofische essentie van een 
documentairemaker is op zoek gaan naar 
een manier om een levend document 
te maken, iets dat kracht heeft en dat 
binnen tien jaar nog kan getoond worden. 
Documentaire is meer dan een genre, het 
is een houding van film maken.

Welke extra rol kan deAuters binnen 
jouw sector nog spelen?
deAuteurs kan een belangrijke rol spelen 
in het doorbreken van de grenzen waar 
we het net over hadden. Ze moet een 
originele blik durven verdedigen, of 
die nu van filmmakers, schrijvers of 
illustratoren komt. 
Film is altijd óf een economisch óf een 
overheidstechnisch verhaal, maar vaak 
te weinig verhaal. Hier is voor deAuteurs 
een heel belangrijke rol weggelegd. In 
de performancekunsten is het artistieke 
verhaal geaccepteerd. Denk aan Jan 
Fabre of Anne-Theresa De Keersmaecker: 
onze overheid bluft met hen, en terecht! 
Maar bij film gaat het meer over box-
offices, inkomsten en werkgelegenheid. 
Dat is op zich niet negatief, maar het 
artistiek verhaal dat uiteindelijk het 
langst gaat duren, wordt nooit écht naar 
waarde geschat. De Auteurs moet die 
stem in het artistieke landschap verder 
blijven verdedigen. 

Op de 25ste editie van het International Documentary 
Filmfestival Amsterdam stonden maar liefst 5 producties van 
leden van deAuteurs en Scam op het programma: ‘Rain’ van 
Gerard-Jan Claes en Olivia Rochette, ‘The Sound of Belgium’ 
van Jozef Devillé, ‘Kinderen van de rekening’ van Fabio 
Wuytack, ‘The Wave’ van Sarah Vanagt en ‘Snake Dance’ van 
Manu Riche. We spraken met deze laatste. 

Manu Riche
Meer dan zomaar
een documentairemaker
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Ivo Victoria, Arne Van Petegem en ikzelf hebben een 
voorstelling in elkaar gebokst. ‘Geen pijn of wat dan 
ook’ draait rond eenzaamheid en combineert muziek, 
tekeningen en voordracht. Die voorstelling gaat eind 
januari in première en wordt daarna nog een 7-tal keer 
gespeeld. Midden februari komt mijn eerste boek ‘Eva’s 
Gedacht’ uit bij De Bezige Bij: een bundeling van mijn 
getekende column Eva’s Gedacht en  tekeningen en 
foto’s.
Ik ga in 2013 ook een webshop openen waarin ik 
getekende buttons, kaartjes, (kinder)kleertjes enz. wil 
verkopen. Daarnaast blijf ik wekelijks Eva’s Gedacht 
tekenen en schrijven, en ik blijf ook live tekenen.

Door de crisis hebben uitgevers minder budget om 
boeken uit te geven. De trend bij illustratoren is dus om 
zelf (maga)zines te maken, zodat je niet van een uitgever 
afhangt en volledige artistieke vrijheid hebt. Ik denk dat 
die trend zich in 2013 verder zet: alles zelf doen, het heft 
in eigen handen nemen.

Aan alle jonge creatieven: veel doorzettingsvermogen! 
Laat de crisis je verdorie niet tegenhouden om te doen 
wat je wilt doen! :)

De Scenaristengilde zal er ook in 2013 staan voor de 
Vlaamse scenarist, zowel voor als achter de schermen. 
Voor begin maart plannen we ism Rits een sessie van 
onze ‘Scenarist in Beeld’-reeks over Vlaanderens meest 
populaire soap ‘Thuis’. Daarnaast zullen we opnieuw 
aanwezig zijn op alle filmfestivals die Vlaanderen rijk 
is en werken we aan een initiatief ism de Acteursgilde, 
maar daar bewaren we voorlopig nog even de discretie 
over. Hou onze website (www.scenaristengilde.be) en 
onze nieuwsbrief in het oog!

Wat de auteursrechten betreft hopen we vooral op wat 
rust nu de 15%-regel dan toch behouden blijft. Een op 
maat van de creatieve sector gesneden statuut blijft 
echter een noodzaak en daar zullen ook wij ons voor 
inzetten in 2013. Dankzij de digitale revolutie blijft de 
AV-sector volop in beweging, zoals we op het jongste 
Wereldcongres van Scenarioschrijvers in Barcelona 
konden merken. Webisodes, crowdfunding, digitale 
distributie – we staan nog maar aan het begin, wie weet 
wat 2013 nog meer brengt?

We wensen onze vrienden van de Acteursgilde en van de 
Unie der Regisseurs een succesvol eerste werkjaar toe en 
we kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking!

2013 belooft erg vruchtbaar te worden. Het project 
Hauser, waaraan ik al enkele jaren werk met Annemarie 
Estor, wordt afgerond met een overzichtstentoonstelling 
in het Letterenhuis en een boek. Ik werk verder aan 
Wenteling, mijn volgende reguliere bundel, en aan het 
vervolg op Sylvia. Ook hoop ik op een jaar van groei voor 
Electric Sheep, mijn muzikale poëzie- en beeldproject 
met Michaël Brijs en Han Swolfs. 

De crisis in het boekenvak laat zich jammer genoeg 
steeds sterker voelen. Ik hoop en verwacht dat de 
auteurs van vandaag in een tijd van moeilijkheden met 
een frisse, nieuwe kijk op het medium, zichzelf op een 
heel andere manier in de literaire wereld gaan plaatsen. 
Al zal deze aanpak risicovol blijken, ik denk dat dit een 
jaar wordt waarin de conventies over literatuur toch 
weer een beetje herschreven worden.

Ik wens alle uitgevers en boekhandelaren, en sommige 
in het bijzonder, de moed toe om niet alleen naar de 
economische kant van het verhaal te kijken, maar vooral 
hun literaire hart te volgen . En als het hen te machtig 
wordt, dan wens ik dat er midden in de nacht een paar 
verzen van hun lievelingsdichter door hun hoofd gaan 
spoken. Over alleen zijn in de stad op zondagmorgen. 
Verzen die smeken om besef.

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) zal o.a. alert 
moeten toezien op een correcte afhandeling van het 
leenrechtdossier en zal zich inspannen voor een beter 
statuut voor de scheppende kunstenaar. De publieke 
opinie ervan overtuigen dat auteursrecht effectief een 
recht is en dat auteurs geen poenscheppers zijn, is een 
andere heikele opdracht. Verjonging van het bestuur 
en verdere professionalisering van de werking van 
de vereniging is een niet onbelangrijk akkefietje in de 
marge.  

De economische crisis en verruwde omgangsvormen in 
een op het ego gerichte samenleving zorgen bij vele 
collega’s voor een niet zo prettige struggle for life. Ik 
hoop en geloof dat ontroerende, rakende, humoristische 
en beklijvende literatuur dat allemaal zal overleven en 
vierkant overtreffen.

Ik mocht een toneelstuk schrijven voor de sociaal-
artistieke werkplaats Tutti Fratelli. Met grote 
bewondering volg ik hoe een groep mensen, die het in 
het leven echt niet op een presenteerblaadje hebben 
gekregen, met onwaarschijnlijke doorzetting werken 
en repeteren om van Diep in mijn hart een pareltje 
te maken. Ik wens ze een fantastische première en 
speelreeks toe. 

Ik werk aan een boek met Elvis Peeters. Rennen, is de 
titel.
Het is een beschrijving van rennende dieren.
Daarnaast schrijf en teken ik mijn eigen boek. 
Wonderlijke Nachten is de werktitel. Het gaat over een 
vader met twaalf dochters.
Maar ik schrijf ook teksten voor een theatertournee van 
Te Gek.
Nerveuze Vrouwen, daar gaat het over.
En ik werk samen met  Delpine Lecompte aan iets heel 
bijzonders omtrent sprookjes.

Ik hoop dat ‘bijzondere projecten’  de kans blijven krijgen 
om gemaakt te worden. Kwaliteit moet voorrang krijgen 
op mercantiliteit.
Verkoopbaarheid en middelmaat mogen niet nog meer 
de norm worden.
Mogen uitgevers, theaterhuizen, televisiezenders hun 
nek blijven uitsteken om die  kwaliteit te brengen. Tegen 
betaalbare prijzen.

Betaalbare energie voor iedereen die thuis werkt. Met 
koude vingers en bevroren tenen is het moeilijk een 
potlood of pen vast te houden. Maar ook een goede 
lamp is onontbeerlijk. 

Eva Mouton
Illustratrice

Michel Sabbe
Co-voorzitter Scenaristengilde

Lies Van Gasse
Schrijfster

Erik Vlaminck
Voorzitter VAV

Gerda Dendooven
Illustratrice

Wat zijn je plannen in 2013; welke 
projecten staan er op stapel?

Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?

Je mag iemand iets toewensen
in 2013. Wie wens je wat toe?

TRENDS WENSENPLANNEN2013
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Hopelijk meer van hetzelfde, en toch elke keer anders. 
Dus reportages voor Knack, werken aan een boek, helpen 
bij een vertaling, een documentaire, enz. En natuurlijk 
genoeg tijd overhouden voor de familie. Al die bordjes 
draaiend houden zou al een krachttoer zijn voor mij.

Ik wil geen doemdenker zijn, maar denk toch dat zowel 
de boekensector als de tijdschriften verder klappen 
zullen krijgen, dus het ziet er niet zo goed uit voor 
mijn werk. Maar dat biedt ook kansen tot vernieuwing. 
Anderzijds past het aureool van een ouderwets beroep, 
zoals schrijver, mij wel goed: een bedreigde soort!

Geen oorlog meer voor oorlogsreporter Rudi Vranckx. 
Het klinkt klef, maar het zou ons wat meer gelegenheid 
geven om op de lappen te gaan en om door te bomen 
over andere projecten. Een jaar zonder oorlog zou Rudi 
goed doen. En de rest van de wereld ook. En dan in 2014, 
omdat hij het niet kan missen, nog één klein oorlogje...

De plannen voor komend jaar slaan meteen ook op de 
jaren daarna. Op dit moment ontwikkel ik zowel mijn 
film Le Fidèle/The Faithful hier in Belgie als mijn serie 
BudaBridgeBitch voor HBO. En het ziet er naar uit dat 
Animal Rescue wel eens sneller zou kunnen gerdaaid 
worden dan gedacht.

Ik hoop vooral de we de ingeslagen weg van een 
verenigde creatieve en auiovisuele sector kunnen 
volhouden; zoveel dossiers die onze aandacht vragen: 
tax shelter, auteursrechten,.

Ik wens de verdrietige de nodige troost toe.

In juni 2013 hoop ik mijn volgende film te draaien met als 
voorlopige titel ‘Halfweg’ naar een scenario van Pierre 
De Clercq. Koen De Graeve speelt alvast de hoofdrol. We 
zijn momenteel met een televisieserie in ontwikkeling 
voor Eén, die gepland staat om te worden uitgezonden 
in het najaar van 2014. Verder timmeren we met ‘Fobic 
Films’ nog aan tal van andere fictieprojecten met 
gevestigd en nieuw talent.

Denemarken en hun filmbeleid, een klein land met een 
even klein taalgebied, was altijd ons grote voorbeeld 
betreffende nationaal en internationaal succes. Ik denk 
dat we de laatste jaren dit succes beginnen evenaren. 
Ik hoop dat met al die Vlaamse fictie-reeksen die 
binnenkort nog zullen gemaakt worden dat we deze keer 
ook het scandinavisch succes mogen volgen.

Ik wens iedereen een gezond en succesvol 2013 toe!

2013: graag wat rust om te kunnen nadenken over 
nieuwe projecten. Waaronder een film die ik samen met 
Nathalie Basteyns zou willen maken :
Facades, een erg mooi scenario van Jan Pepermans. 
Daarnaast kijk ik uit naar een nieuwe reeks die Nathalie 
en ik samen met Bert Van Dael en Sanne Nuyens 
ontwikkelen:
Beau Sejour.

Ik hoop dat er verder wordt geïnvesteerd in goeie 
scenario’s (na Clan ligt de lat erg hoog). Ik hoop dat 
zenders en productiehuizen tijd en middelen
vrijmaken om goeie ideëen te ontwikkelen tot 
ijzersterke scenario’s.

Jan Pepermans, Bert Van Dael en Sanne Nuyens veel 
inspiratie voor onze projecten.

In maart verschijnt mijn nieuwe (9de) roman ‘Het 
Gewemel’, een boek over liefde, trouw en seks, schuld 
boete, arbeidsethos, pensioen en de stiptheid van de 
treinen én die zich in één uur tijd op spoor zeven van het 
station van Mechelen afspeelt; voorts ga ik nadenken 
over de mogelijkheid om een komische familieroman 
te schrijven.

Ik vraag me af hoe diep de economische crisis gaat 
snijden in het aanbod van boeken; ik maak me zorgen 
over de leefbaarheid van kleine uitgeverijen die niet 
tot een concern behoren en ik kijk benieuwd uit naar 
de toekomst van het e-boek, nu 1 op 4 treinreizigers met 
een laptop of een tablet in de weer is.

Ik wens uitgeverij Vrijdag in mijn eigen belang een 
succesjaar toe en hoop dat de verfilming van mijn 
bekroonde roman Hof van Assisen werkelijkheid mag 
worden.

Chris De Stoop
Schrijver

Michael Roskam
Unie van regisseurs

Geoffrey Enthoven
Regisseur  

Kaat Beels
Regisseur

Louis Van Dievel
Journalist-schrijver

Wat zijn je plannen in 2013; welke 
projecten staan er op stapel?

Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?

Je mag iemand iets toewensen
in 2013. Wie wens je wat toe?

TRENDS WENSENPLANNEN2013
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Voor 2008 
In het verleden werd geregeld discussie gevoerd over het 
statuut van auteursrechten: moesten deze worden aanzien als 
roerende, beroeps- of diverse inkomsten? Deze discussie werd 
beëindigd in 2008.

t

2008
• Door de wet van 16 juli 2008 worden inkomsten uit 

auteursrechten aanzien als roerende inkomsten. De 
belangrijkste principes van deze nieuwe regeling zijn:

 
• Inkomsten verkregen uit de overdracht van 

auteursrechten of uit de wettelijke of verplichte 
licenties (zoals leenrecht, kopierecht (reprografie), 
thuiskopie en billijke vergoeding) worden beschouwd 
als roerende inkomsten.

• De inkomstenschijf van 0 tot 54.890 euro (inkomsten 
2012) wordt onderworpen aan een forfaitair 
belastingtarief van 15 % per begunstigde natuurlijke 
persoon. Voorwaarde is wel dat de rechten worden 
gestort aan natuurlijke personen. Rechtspersonen 
vallen buiten de toepassing van deze wetgeving.

• Voor de inkomsten boven de inkomstenschijf van 
54.890 euro (inkomsten 2012) blijft de oude discussie 
van voor 2008 bestaan (zijn het roerende, beroeps of 
diverse inkomsten).

• Er wordt een forfaitaire kostenaftrek bepaald volgens 
het hiernavolgende systeem: 

• 50 % voor de inkomstenschijf gaande van 0 tot 
14.640 euro (inkomsten 2012); 

• 25 % voor de inkomstenschijf gaande van 
14.640 euro tot 29.280 euro (inkomsten 2012).

• De roerende voorheffing van 15% wordt aan de bron 
afgehouden door de schuldenaar van deze inkomsten 
(producent, uitgever, beheersvennootschap, …).

• De regeling ziet er voor inkomstenjaar 2012, 
schematisch als volgt uit:

Inkomsten  
2012

Belastbare
categorie

Forfaitair
kostenforfait

Belasting-
tarief

€ 0 tot 14.640 roerend 50% 15%

€  14.640 tot 
29.280

roerend 25% 15%

€  29.280 tot 
54.890

roerend geen 15%

> € 54.890 beroeps Procentueel
kostenforfait,
afhankelijk van
inkomsten

Procentueel, 
belastingtarief,
afhankelijk van
de inkomsten,
gaande van  
25 tot 50 %

 
• Het voordelige belastingtarief van 15% werd in het leven 

geroepen om tegemoet te komen aan auteurs (natuurlijke 
personen) en niet aan vennootschappen of verenigingen. 
Inkomsten van vennootschappen blijven met andere 
woorden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
Zodus kunnen enkel natuurlijke personen die een origineel 
werk hebben gecreëerd, onder meer in de artistieke en 
literaire sector, genieten van deze regeling.

• De betalers van voormelde inkomsten dienen stelselmatig 
de roerende voorheffing van 15% bij de bron in te houden 
op de aan natuurlijke personen toegekende inkomsten. 
Zij dienen de aangifte 273 in te vullen en in te dienen 
en de verschuldigde voorheffing binnen de wettelijke 
termijn (15 dagen) aan de bevoegde ontvanger der directe 
belastingen te storten. Eenieder (van particulier, tot kleine 
concertorganisator tot grote beheersvennootschap of 
uitgever) die auteursrechten betaalt, zal rekening moeten 
houden met deze verplichtingen.

  
De forfaitaire kostenaftrek van bedragen tussen de 0 en 
14.640 euro (inkomsten 2012) bedraagt 50%. Als 
voorbeeld kan worden gegeven: een auteur die 13.250  

AUTEURSRECHTEN 
& FISCALITEIT

De geplande belastingsverhoging op auteursrechten zorgde de voorbije maanden voor heel wat ophef in de 
media. deAuteurs vormde samen met de auteurs en artiesten en de betrokken beroepsverenigingen uit de 
creatieve sector één front om zo de belangen van haar leden te vertegenwoordigen.
Maar hoe zit het nu precies? We zetten de belangrijkste fiscale hervormingen hier even op een rijtje.
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euro aan auteursrechten ontvangt. De onkosten bedragen in 
dit geval 6.625 euro (13.250 euro x 50%). Het netto belastbaar 
inkomen bedraagt dus 6.625 euro (13.250 euro – 6.625 euro 
onkosten). De auteur zal dus 993,75 euro aan belastingen 
betalen (6.625 euro x 15%). In totaal betaalt de auteur op dit 
bedrag 7,5% belastingen.
 
• Het is degene die de auteursrechten betaalt, die verplicht 

is om stelselmatig de roerende voorheffing aan de bron 
in te houden en niet de auteur. Regularisatie bij de fiscale 
administratie is mogelijk, maar dit kan wel gepaard gaan met 
fiscale sancties voor de schuldenaar van auteursrechten. 
Indien u als auteur weet dat een schuldenaar de roerende 
voorheffing niet heeft ingehouden, is het aangewezen dat u 
als auteur deze inkomsten aangeeft.

 
• Inkomsten die vandaag uit bezoldigingen of winsten uit 

vrije beroepen bestaan, mogen morgen niet zomaar in 
auteursrechten worden omgezet. Men kan dus niet alle 
inkomsten zonder meer herkwalificeren in auteursrechten. 
Zo krijgt een regisseur voor zijn regieprestaties een loon. 
Daarnaast zal hij aan de producent bepaalde rechten 
moeten overdragen, zoals het reproductierecht, het 
recht om de film op dvd uit te brengen, het publiek 
mededelingsrecht enz. Enkel deze rechtsoverdracht 
geeft recht op auteursrechten, de prestatie valt hier niet 
onder. Hier zou een verdeling van 60% in prestatie en 
40% in auteursrechten aannemelijk kunnen zijn. Indien 
u zich 100% laat uitbetalen in auteursrechten, dan zal 
u dat moeten kunnen rechtvaardigen aan de fiscus. 
Voorzichtigheid is dus geboden, maar de verhouding zal 
steeds afhangen van de concrete omstandigheden van de 
opdracht en de overdracht van auteursrechten. Indien u te 
veel auteursrechten aanrekent, bestaat er een risico van 
herkwalificatie van de auteursrechten in beroepsinkomsten.

 
• Ook inkomsten uit auteursrechten ontvangen van een 

buitenlandse betaler vallen onder deze regeling. Je zal 
deze buitenlandse auteursrechten dus moeten aangeven 
op je belastingfiche, aangezien de roerende voorheffing 
niet werd afgehouden. Vergeet niet aan de buitenlandse 
administratie een attest van niet-rijksinwoner over te 
maken, teneinde de dubbele belasting te vermijden.

t

2011
Indien de roerende voorheffing correct werd afgehouden, dan 
zal de belastingplichtige deze inkomsten toch moeten aange-
ven in zijn belastingsaangifte, dit in tegenstelling tot wat voor 
31 december 2011 het geval was. Sinds 1 januari 2012 is deze 
roerende voorheffing immers niet langer bevrijdend (wet van 28 
december 2011 houdende diverse bepalingen). Dit betekent dat 
u  de inkomsten van auteursrechten en naburige rechten in uw 
belastingaangifte 2013 (inkomsten 2012) zult moeten invullen. U 
zult ten gepaste tijde de modaliteiten hiervoor ontvangen in ons 
jaarlijks aangepast belastingdossier.

t

2012
Het voornemen van de regering om de belasting op auteurs-
rechten te verhogen van 15 naar 25% lokte binnen de creatie-
ve sector een storm van protest uit. Daarenboven zorgde het 
feit dat de sector zelf niet uitgenodigd was aan de onderhan-
delingstafel voor de nodige verontwaardiging. De auteurs en 
artiesten trokken dan ook aan de alarmbel. Samen met deAu-
teurs en andere belangenverenigingen legden zij hun argu-
menten voor aan de minister van Financiën. Deze inspannin-
gen hebben hun vruchten afgeworpen, want op 30 november 
2012 aanvaardde de regering het voorstel van minister van Fi-
nanciën Steven Vanackere om de belasting op auteursrechten 
toch op 15% te houden. 

Wat brengt de toekomst?
deAuteurs maakt zich ernstige zorgen over de toekomst en dringt 
aan op verder overleg met de sector. Een duidelijk statuut voor 
auteurs en artiesten dringt zich op.



Deze vier punten werden onderzocht:
1. Hoe vaak worden scenaristen 

uitgenodigd voor een filmfestival?
2. Spelen scenaristen een rol van betekenis 

in de publiciteit van het festival?
3. Hoe worden scenaristen betrokken bij 

het evenement en krijgen ze awards?
4. Maken scenaristen deel uit van de 

festivaljury?

De resultaten werden verkregen via 
online enquêtes bij filmfestivals en 
scenaristen en door interviews. De 
bekomen resultaten laten ook toe om een 
vergelijking te maken tussen festivals in 
Europa en Noord-Amerika.

De resultaten: 
• Van de 47 filmfestivals die de enquête 

invulden, nodigde 48.9% geen 
scenarist uit voor hun laatste editie.

• 80.8% van de deelnemende filmfes-
tivals nodigden geen of minder dan 5 
scenaristen uit voor de laatste editie.

• 47.4% van de deelnemende 
scenaristen werden op geen enkel 
moment in hun carrière uitgenodigd 
voor een filmfestival.

• Europese filmfestivals zetten 
scenaristen minder in de kijker dan 
Noord-Amerikaanse festivals.

• 55.6% van de festivals hadden geen 
scenarist in de jury tijdens de laatste 
editie

• 64.4% van de festivals had geen 
Scenarist Award tijdens de laatste 
editie

• 65.7% van de deelnemende 
scenaristen zegt dat ze ‘zelden’ 
worden uitgenodigd voor filmfestivals 
waar films die ze zelf geschreven 
hebben op de affiche staan.

• 59.2%  zegt zelden gratis vervoer en 
verblijf te krijgen tijdens filmfestivals 
waar films die ze zelf geschreven 
hebben op het programma staan.

Verklaring voor deze resultaten:
• Financieel: als een festival budgettair 

maar een beperkt aantal personen kan 
uitnodigen, kiest men de regisseur en/
of hoofdacteur als vertegenwoordiger 
voor de film

• In de ogen van het publiek is de 
regisseur sowieso ook de auteur (de 
laatste jaren komt het steeds vaker 
voor dat regisseurs hun eigen script 
schrijven )

• De rol van de distributeurs, 
rechthebbenden  en screening 
partner:  zij bepalen voor een groot 
deel mee wie wordt uitgenodigd, 
zeker als de kosten worden gedeeld.

Vergelijking Europa en Noord-Amerika:
Het aantal Europese filmfestivals dat 
geen scenaristen uitnodigde op hun 
laatste editie ligt hoger dan het aantal 
Noord-Amerikaanse (53.3% vs 33.3%)

Belang van netwerking:
Voor scenarioschrijvers zijn filmfestivals 
net heel belangrijk om nieuwe contacten 
te leggen en professionele relaties op 
te bouwen, belangrijk voor hun verdere 
carrière.

Besluit:
• Het onderzoek toont aan dat er 

meer aandacht moet komen voor 
scenaristen tijdens filmfestivals.

• Regisseur en acteurs krijgen nu vaak 
voorrang, niet in het minst omdat 
bij het publiek het idee leeft dat de 
regisseur ook sowieso het scenario 
heeft geschreven.

Er is werk aan de winkel:
Enkele concrete dingen die kunnen 
worden ondernomen:

• Scenaristen uitnodigen voor festivals 
en evenementen zodat het publiek 
alle schakels in het tot stand komen 
van een film leert kennen en 
enthousiaster wordt over de rol van 
de scenarioschrijvers

• Scenaristen aan bod laten komen 
in de marketing en publiciteit rond 
festivals

• Een award voor scenarioschrijvers 
uitreiken

• Beurzen uitreiken voor nieuw 
schrijverstalent

• Scenaristen uitnodingen om te zetelen 
in de festivaljury

• Samenwerking tussen de filmfestivals 
en de scenaristensgilde om evene-
menten en festivals  te organiseren die 
de focus leggen op de scenarioschrij-
ver of showrunner

• Sponsors zoeken om scenaristen 
awards te kunnen uitreiken

• Dialoog aangaan met distributeurs en 
rechthebbenden 

Download het volledige rapport op:
www.deauteurs.be
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Erkenning voor scenaristen
op filmfestivals 
In november werd tijdens het World screenwriters congress in Barcelona het rapport ‘Written into the picture’ 
voorgesteld, een studie naar de rol van de scenarist op filmfestivals. Het doel van de studie: nagaan of 
scenaristen voldoende aandacht en erkenning krijgen, en tegelijkertijd een algemeen beeld schetsen van de 
aandacht  die naar screenwriting  gaat in het hele festivalgebeuren. Het onderzoek kwam er op een initiatief 
van de International Affiliation of writers guilds en de Federation of screenwriters in Europe, naar aanleiding 
van observaties en bedenkingen die op de World conference of screenwriters in 2009 in Athene naar boven 
kwamen.



Hoe ben je ertoe gekomen werken voor 
tv en film te combineren? 
Terwijl ik aan het dossier van mijn 
eerste langspeelfilm werkte, ben ik voor 
televisie gaan werken. Ik wilde op een 
set staan, dingen leren en uittesten. En 
ik ben blijven heen en weer gaan tussen 
film en televisie. Ik vind het een boeiende 
kruisbestuiving. Je kan 
bijvoorbeeld opstellingen 
met acteurs uitproberen op 
tv en dan in film gebruiken of 
het weidse en intensere van 
film meenemen naar tv, wat 
daar voor iets verfrissends 
zorgt. Bij mij zijn de twee 
naast elkaar blijven groeien 
en als het ware geculmineerd in ‘Het 
Goddelijke Monster’ wat een heel 
filmische televisiereeks was. Die reeks 
was dan een rechtstreekse aanleiding 
voor de 6 co-producerende omroepen 
die een regisseur zochten voor ‘The 
Spiral’, om mij te contacteren. 

Was je toen ook al internationaal bezig? 
Door een toeval was mijn eerste film, 
‘Falling’, Engelstalig. Ik verfilmde een 
Vlaams jeugdboek over een jongen uit 

een grootstad die in Frankrijk op het 
platteland terechtkomt en daar een 
Amerikaans meisje ontmoet. Met drie 
verschillende talen werken, leek in die tijd 
een onoverkomelijke hindernis. Daarom 
kozen we voor een jongen uit Londen die 
met zijn moeder naar Frankrijk gaat. Ik 
had dus al cinema-ervaring met Britse en 

Amerikaanse acteurs, wat misschien ook 
wel meegespeeld heeft in de beslissing 
om mij te vragen voor ‘The Spiral’.

Hoe heb je ‘The Spiral’ ervaren?
Als een heel positief verhaal, al was 
het een ontzettend ambitieus project. 
We gingen in zee met een Amerikaanse 
scenarist, we moesten acteurs en locaties 
zoeken in verschillende landen en ook 
de ploegen waren gemengd. 
Elk filmland heeft zijn eigen manier van 

werken. Zo werkt men in Denemarken 
veel meer volgens het Amerikaanse 
systeem. Ze zijn er streng op uren en 
familialer gericht. De cast en crew heeft 
er nog een sociaal leven wanneer ze 
aan het draaien zijn, en kunnen om 
18u thuis zijn voor de kinderen; dat 
is bij ons ondenkbaar. Op zich is dat 

natuurlijk positief; zo wordt 
men eindelijk een normale 
sector, een industrie. Al 
geef ik toe dat het hogere 
cowboygehalte van bij ons 
soms toch ook wel charme 
heeft. 

Na ‘the Spiral’ heb je een 
contract getekend met een agent in de 
States. Hoe ging dat? 
Caviar heeft een kantoor in LA, en zij 
hebben de reeks in de Verenigde Staten 
voorgesteld. ‘The Spiral’ werd al snel 
door Sony opgepikt. Het deed me veel 
plezier dat ze van de stijl van de reeks 
hielden, die voor hen tot het genre van 
de ‘action thriller’ behoort. Ik besloot in 
zee te gaan met the Gersh agency en in 
november heb ik via hen al een 30-tal 
meetings gehad met producenten, heads 
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Hij regisseerde televisiefictie als 
‘Sedes & Belli’, ‘Zone stad’ en 
‘Het Goddelijke Monster’, maar 
ook films als ‘Verlengd Weekend’, 
‘Windkracht 10’ en ‘Bo’. Televisie 
en film bevruchten elkaar in de 
carrière van Hans Herbots, die na 
de regie van het internationale 
‘The Spiral’, ook een Amerikaanse 
agent heeft. Een gespek. 

Hans Herbots
Regisseur

‘Ik hoefde alleen een fijne
babbel te doen, de agent doet

de zakelijke opvolging’

©
 johan jacobs

© Kris De Witte
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of development en studio’s. Die wilden 
mijn ideeën horen en stelden ook zelf 
scenario’s voor. Zo bouw je een relatie 
op en onstaat er een dialoog.
Of dat tot iets gaat leiden, weet ik niet. 
Wat ik wel weet, is dat er veel beweegt. 
Men gooit Vlaanderen vaak op één hoop 
met Scandinavië, maar men kent wel ons 
tax shelter systeem. Ik denk dat er nog 
veel co-producties, projecten zoals ‘The 
Bourne Identity’, naar hier zullen komen. 

Wat zijn de voordelen van een agent?
Wat ik heel handig vind, is dat het 
businessgedeelte op een heel 
organische manier wordt gescheiden van 
het inhoudelijke gedeelte. Ik hoefde er 
alleen een fijne babbel te doen, de agent 
doet de zakelijke opvolging. Zij kunnen 
ook veel harder onderhandelen en 
concrete vragen stellen die als regisseur 
soms genant zijn om zelf te stellen. En zij 
hebben de contacten.

Denk je dat er voor deAuteurs een rol 
als agent weggelegd is? 
eAuteurs doet dat voor een deel nu al. Ze 
geven financieel en juridisch advies, maar 
het echte onderhandelen moet je zelf 
doen. In die zin zou hun rol wat mij betreft 
nog groter mogen worden. Een agent om 
opdrachten binnen te halen, lijkt mij hier 
niet nodig omdat onze markt zo klein is. 
Als je in andere landen werkt, zijn je 
auteursrechten en het overzicht erop 
een kluwen. Ook daar heb ik al veel aan 
deAuteurs gehad. Zij kunnen zeggen hoe 
het zit in andere landen. Misschien kunnen 
ze een soort ad hoc agentschap zijn dat niet 
altijd nodig is voor Belgische producties, 
maar wel een rol speelt bij co-producties 
en buitenlandse onderhandelingen? 

Wou jij altijd al regisseur worden?
Niet echt. Eigenlijk ben ik begonnen 
als danser. Op mijn 18e tourde ik 
als breakdancer met het Ballet van 
Vlaanderen. Die trainingen, het harde 
werken, de discipline: die wereld heeft 
mij wel gevormd. Nadien ben ik op één of 
andere manier bij film terechtgekomen 
en ging ik studeren aan het RITS. Ik weet 
niet echt waarom, en denk daar ook niet 
zo over na. Het is alsof ik altijd ergens 
naartoe gezogen word. 

Hoe is je regisseurscarrière beginnen te 
lopen?
Ik maakte de langspeelfilm, ‘En waar de 
sterre bleef stille staan’, als eindwerk 
omdat ik ervan uitging dat dat later niet 
meer zou kunnen. Ik wilde het hoofdstuk 
afsluiten, om iets anders te gaan doen. 
Er studeren zoveel mensen af, dat ik me 
niet kon inbeelden regisseur te zijn. 

Maar het liep wel even anders...
Ja, de film werd geselecteerd voor 
het ‘Quinzaine des Réalisateurs’ op 
het festival van Cannes en nadien 
is het hard beginnen te gaan.  
Na ‘Waar de sterre bleef stille staan’ 
volgde ‘Blue Bird’ en nu werk ik aan 
‘Lucifer’. Het is een drieluik, waarin ik 
van 3 bestaande werken vertrek. Ik doe 
eigenlijk verbouwingswerken waarbij 
ik refereer aan een bestaand iets: elk 
scenario is volledig van mijn hand, 

‘Ik controleer de dingen niet 
echt, ik word gecontroleerd door 
ideeën’. Het is een uitspraak van 
Gust Van den Berghe, regisseur van 
een aantal films die momenteel 
ook aan een opera werkt. Hij denkt 
in een oeuvre en viseert de hele 
wereld. Wij begonnen ons gesprek 
bij het begin van dat alles.  

Gust Van den Berghe
Regisseur ©

 Bart D
ew

aele

© Kris De Witte
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ik verzin soms personages, of maak 
een nieuwe plotlijn. Het is een beetje 
zoals een vrucht van een boom veel 
verder kan vallen dan waar de wortels 
van de boom zich bevinden. Voor de 
derde film was het woord ‘lucifer’ 
bijvoorbeeld genoeg. Ik bestudeer dan 
wel de geschiedenis, boeken en teksten, 
maar ik projecteer er iets van mij op. 
Het is ook een groeiproces. De eerste 
film was letterlijk knip-en plakwerk 
met dialogen van Felix Timmermans en 
mezelf, heel stuntelig. Nu voel ik me veel 
vrijer. Ik weet nog niet waar het heen 
gaat, maar hoop dat ooit te zien. Ik denk 
sowieso in een oeuvre, heel groot en over 
de hele wereld. Een kind maken wil niet 
zeggen dat je geen gezin kan hebben. Ik 
wil een kroost. 

 

Dus we mogen nog veel verwachten?
Ik heb zeker niet het gevoel dat ik klaar 
ben. Als kunstenaar heb je 2 frustraties: 
de ene is het niet voltooien van een 
werk en de andere is het voltooien van 
een werk. Daar zit je permanent tussen 
gevangen, het is altijd het één of het 
ander. Creëren is voor mij nu een reflex. 
Ik wil sporen nalaten. Het is als springen 
om jezelf te zien, en schreeuwen om 
jezelf te horen. Dat gaat wel minderen 
naarmate ik ouder word, denk ik. 

Maar momenteel creëer je nog erg veel. 
Zo ben je ook bezig met opera.
De Vlaamse opera werkte samen met 
muziektheater transparant aan ‘Die 
Zauberflöte’ en vroeg mij om een 
alternatieve productie te leiden. Het 
werd een soort light versie, omdat ik niet 
de capaciteit of het geld had om voor 
een volledige bezetting te gaan. Maar de 
beperkingen maken het net uitdagend. 
We hebben Mozart integraal in een 
draaiorgel gestopt met ponskaarten: 
dat is het orkest. Op het niveau van de 
personages ben ik het verhaal gaan 
vertellen vanuit het standpunt van de 
koningin van de nacht. En ik werk met 
het volledige 30-koppige kinderkoor. Ik 
vind het fantastisch dat de grote aria’s 
gezongen worden door kinderen. Daar zit 
een eerlijkheid in waar ‘De toverfluit’ net 
níét over gaat. Het gaat over perfectie, 
het licht en de wetenschap, maar ik 
vind het net mooi om het imperfecte te 
onderzoeken, in alles wat ik doe. 
 
Je geeft ook les aan Sint-Lucas. Wat 
geef je?
Ik geef een workshop in het eerste jaar. 
Ze moeten een scenario schrijven en dat 
verfilmen. Ik heb het over montage, licht, 
camera maar tegelijk ook over ethiek 
en moraal. Voor mij hangt dat allemaal 
samen. Ik probeer het op een eenvoudige 
manier over alles te hebben. Ik vind het 
een eer om op de eerste rij te mogen 
zitten tegenover nieuwe artiesten, en wil 
hen vooral begeesteren.

Nog één vraagje: wat is voor jou het 
belang van deAuteurs?
Het zijn beschermengels: je ziet ze niet, 
maar je slaapt er goed door. Als ik een 
vraag heb, wordt ze opgelost. Hoe minder 
zij mij zien en ik hen, hoe beter. Omdat 
ik me inspireer op bestaande werken, 
balanceer ik soms op dunne lijnen maar 
alle complicaties worden door deAuteurs 
sereen opgeklaard. Dat voelt heel veilig. 

Koningin van de Nacht
© Felix Kindermann

En waar de sterre bleef stille staan & Blue Bird  -  © Minds Meet
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auteursrechten
Als het over

gaat...

deAuteurs int en verdeelt
kopie- en leenrecht
audiovisuele rechten
opvoerings- en bewerkingsrechten,

deAuteurs biedt
haar leden gratis professioneel en juridisch advies

deauteurs ondersteunt
actief haar leden en biedt
een beurzenprogramma aan.

deAuteurs voert
permanent een constructieve dialoog met
de gebruikers van haar repertoire


