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1. Vennoten
1.1 Algemene voorwaarden tot aansluiting
Kunnen aansluiten tot de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien door de statuten en
bepaald door de Raad van Bestuur: auteurs van literaire werken, audiovisuele werken, auteurs in de
podiumkunsten en hun erfgenamen.
Elke persoon die vennoot wil worden bezorgt een ingevulde aansluitingsakte evenals alle
documenten die zijn identiteit en hoedanigheid aantonen.
De Raad van Bestuur beslist soeverein over de aanvragen tot aansluiting die haar worden voorgelegd.
Zij dient haar weigeringen te motiveren.
De vennoten verbinden zich ertoe om bij hun toetreding deAuteurs in kennis te stellen van de
rechten waarvan zij het beheer aan een andere beheersvennootschap hebben toevertrouwd of nog,
waarvan zij het beheer zelf uitoefenen.
De vennoten zijn gehouden om elke adreswijziging en alle andere wijzigingen met betrekking tot de
persoonlijke of financiële gegevens onmiddellijk schriftelijk aan deAuteurs mede te delen.
Na eenmalige betaling van € 25 verwerft de vennoot een maatschappelijk aandeel in de
vennootschap. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur ontvangt de vennoot een ledenkaart
alsook een auteurscode en paswoord die hem toegang geven tot het online ledenportaal.
Elke vennoot heeft het recht uit te treden.
Om uit te treden moet de vennoot een aangetekend schrijven richten aan de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 14 van de statuten. Waarna de betaalde
aansluitingssom van € 25 zal teruggestort worden.
1.2 Erfgenamen en legatarissen
Bij het overlijden van een vennoot zal/zullen de persoon/personen aan wie zijn nalatenschap toevalt
zijn aandeel ontvangen, desgevallend onverdeeld. Het dossier dat zij moeten invullen zal bijgevolg
geen aansluitingsakte bevatten, doch wel een akte van bekendheid of een akte van erfopvolging, in
origineel of onder de vorm van een voor eensluidend verklaard afschrift, aan deAuteurs over te
maken.Wanneer een vennoot bij zijn nalatenschap verschillende erfgenamen of legatarissen nalaat,
zijn deze ertoe gehouden één enkele mandataris aan te stellen en hem volmacht te verlenen om hen
ten aanzien van de vennootschap te vertegenwoordigen, en, meer algemeen, om de voorrechten uit
te oefenen die verbonden zijn aan de hoedanigheid van auteur. Indien uitzonderlijke
omstandigheden de aanstelling van één enkele mandataris verhinderen, zal de Raad van Bestuur de
passende maatregelen treffen.

1.3 Verplichtingen van de vennoot
Elke vennoot gaat door zijn toetreding de verbintenis aan de werken aan te geven die behoren tot
het repertoire van de vennootschap. Enkel oorspronkelijke werken met een creatieve inbreng en
door de originele rechthebbenden toegestane vertalingen en bewerkingen kunnen in aanmerking
genomen worden.
De vennoot verplicht zich ertoe om zijn werken aan te geven ten laatste één maand vóór de eerste
voorstelling, uitzending of reproductie. De vennootschap is niet aansprakelijk voor het niet
toekennen van de verschuldigde vergoedingen als gevolg van een laattijdige aangifte.

De aangifte dient te gebeuren zoals beschreven in artikel 2.1.

2. Toewijzing en verdeling van de rechten
2.1 Aangifte
De aangifte dient te gebeuren via het speciaal daartoe bestemde formulier of via de online
toepassing.
Het aangifteformulier wordt naar behoren ingevuld en ondertekend bezorgd aan de
documentatiedienst van de vennootschap, Het dient door alle personen die meegewerkt hebben aan
het werk, al dan niet lid van de vennootschap, te worden ondertekend.
Het aangifteformulier laat toe de vergoedingen voor het werk toe te kennen. Bij de verwerking van
de aangiftes worden de barema’s gehanteerd die werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De vennoot is aansprakelijk indien de aangifte niet gebeurt overeenkomstig de afspraken gemaakt
tussen de verschillende rechthebbenden van het werk.
Rechten kunnen slechts worden uitgekeerd vanaf het ogenblik van de aangifte en zonder
terugwerkende kracht.
Elke aangifteformulier dat niet volledig is ingevuld, kan geweigerd worden.
De administratie staat in voor de goedkeuring van de aangiftes.
Deze omvat :
- De controle van de regelmatigheid van de aangiften
- De klassering van de werken in toepassing van de verdeelbarema’s

Bij twijfel of betwisting worden de aangiften voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Zij kan de
aangiften die zij betwistbaar acht verwerpen na, in voorkomend geval, betrokkenen vooraf verzocht
te hebben hun aangifte op hun erewoord te herbevestigen en hen alle documenten te verstrekken
die zijn rechten op het aangegeven werk rechtvaardigen.
Elke vennoot kan aan de administratie een nieuw onderzoek aanvragen van zijn aangifte. Deze
mogelijkheid dient uitgeoefend te worden binnen de maand volgend op de kennisgeving van de
goedkeuring of, bij gebreke aan kennisgeving, binnen de maand volgend op de eerste verdeling van
rechten. In geval van blijvende betwisting omtrent de goedkeuring spreekt de Raad van Bestuur zich
in laatste aanleg uit.
In geval van een betwisting, kan een vennoot van deAuteurs tegen betaling van een
administratiekost bepaald bij beslissing van de Raad van Bestuur, verzoeken dat deAuteurs een
expertenverslag opstelt. Het verzoek wordt gericht aan het Dagelijks Bestuur. De verzoekende partij
dient binnen de maand na ontvangst van het expertenverslag deAuteurs te informeren of zij al dan
niet verdere stappen zal ondernemen. In positief geval zal deAuteurs de tegenpartij in kennis stellen
van het expertenverslag en partijen verzoeken om de zaak onderling te regelen. Op verzoek van één
van de partijen, en bij wijze van bewarende maatregel, kunnen de rechten op het betrokken werk bij
beslissing van de Raad van Bestuur worden geblokkeerd.
Indien na verloop van één jaar partijen geen onderhandelingen voeren of geen gerechtelijke
procedure hebben ingesteld, zullen de rechten worden gedeblokkeerd op advies van de Raad van
Bestuur.
In geval van blokkering/deblokkering van rechten en in het geval auteurs van een andere
vennootschap erbij betrokken zijn, zal deAuteurs de nodige stappen ondernemen om bij de
desbetreffende vennootschappen een gelijkaardige maatregel te bekomen. deAuteurs treft op dit
vlak geen enkele aansprakelijkheid aangezien dergelijke maatregelen behoren tot de soevereine
beoordelingsbevoegdheid van de desbetreffende vennootschap.
2.1.1 Literatuur
Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor reprografie dienen de betrokken werken
aangegeven te worden vóór de jaarlijks gecommuniceerde deadline die betrekking heeft op het
gebruiksjaar in kwestie. Daarnaast heeft de auteur eveneens recht op vergoedingen die voortvloeien
uit het openbaar leenrecht en alle andere wettelijke licenties voor literaire auteurs.
2.1.2 Podiumkunsten
De vennoot zal erop toezien dat in zijn contract met de hoofdproducent een voorbehoud wordt
opgenomen voor de rechten die door zijn vennootschap worden beheerd.

De vennoot doet het nodige opdat de producent vóór de première en nadien op regelmatige basis de
speellijst, inclusief uitkoopsommen en organisatoren bezorgt aan de vennootschap. Dit om een
vlotte inning van de rechten te garanderen.
2.1.3 Audiovisueel
De vennoot zal erop toezien dat in zijn contract met de producent een voorbehoud wordt
opgenomen voor de rechten die door zijn vennootschap worden beheerd.
De vennoot dient deAuteurs op de hoogte te stellen van de titel die het werk draagt in het
buitenland.

2.2 Toewijzing van de rechten
De berekening van de rechten gebeurt overeenkomstig de goedgekeurde innings-en tariferingsregels
en barema’s voor elke categorie van rechten.
Specifiek voor podiumkunsten worden, behoudens anders overeengekomen, de rechten voor
podiumkunsten pro rata het aangifteformulier berekend:


Professioneel theater: 11% auteursrechten (+1% kosten) op de recettes of
uitkoopsom (afhankelijke van het hoogste bedrag).
Deze berekening is van toepassing bij voorstellingen in België en Frankrijk.
Bij internationale voorstellingen, met uitzondering van Frankrijk, wordt er 10%
auteursrechten geïnd (zonder kosten) tenzij anders bepaald.



Amateurtheater: 11,45% aan auteursrechten worden ontvangen dat wordt berekend
op een forfaitair bedrag wat afhankelijk is van verschillende parameters.
Deze kunnen zijn: Zaal grootte, gemiddelde ticketprijs etc.

3. Afrekening en voorschotten
3.1 Afrekening
Zodra de verdeelbewerkingen beëindigd zijn, kan iedere vennoot zijn afrekeningstaat raadplegen via
zijn persoonlijk online account.
Ten aanzien van iedere vennoot schuldenaar kan de vennootschap ten bewarende titel, om welke
reden ook, de uitbetaling van de aan de vennoot toekomende rechten uitstellen zolang de vennoot
zijn eigen verbintenissen niet nakomt.

Daarenboven kan de vennootschap beslissen om de schulden van de vennoot schuldenaar te
compenseren met de aan de vennoot toekomende rechten.
In geval van betwisting, kan de Raad van Bestuur de uitkering van rechten geheel of gedeeltelijk
opschorten tot de partijen tot overeenstemming zijn gekomen of tot een voor de partijen bindende
gerechtelijke uitspraak is gebeurd. De betrokken partijen worden van de beslissing van de Raad van
Bestuur tot tijdelijke blokkering op de hoogte gesteld.
3.2 Voorschotten
Bij wijze van uitzondering kan een vennoot tijdens een lopende repartitieperiode een voorschot op
zijn uit te keren rechten ontvangen. Dit kan enkel worden aangevraagd voor zover aan volgende
objectieve eisen is voldaan:
-

De auteur moet lid zijn van de vennootschap op het moment van aanvraag;
Het werk dient tijdig, correct en volledig aangegeven te zijn bij de administratie;
Het werk dient reeds uitgezonden of opgevoerd te zijn. Het voorschot kan daags na de dag
van opvoering/uitzending worden betaald.

De vennoot dient dit voorschot schriftelijk bij de vennootschap aan te vragen. Het voorschot wordt
verrekend bij de definitieve verdeling van de rechten in kwestie.

4. Klachtenprocedure
Elke vennoot kan klacht indienen over de werking of het beheer van deAuteurs door een mail te
versturen naar info@deauteurs.be of een brief naar deAuteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050
Brussel.
deAuteurs reageert enkel op klachten die haar op een van bovengenoemde manieren bereikt
hebben.
deAuteurs behandelt geen anonieme klachten. Vennoten dienen een belang te hebben evenals de
identiteit, adres, telefoonnummer, mailadres en uw persoons- of bedrijfsgegevens (zoals de
rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het BTW-nummer) duidelijk in de klacht te vermelden.
Tevens dient het onderwerp van de klacht nauwkeurig omschreven te worden en zoveel mogelijk
gestaafd met de nodige documenten. deAuteurs kan steeds om bijkomstige informatie vragen om de
klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
deAuteurs zal binnen de tien werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen
en meedelen tegen wanneer de vennoot een antwoord mag ontvangen.

deAuteurs probeert de klacht zo snel mogelijk te behandelen en zal de vennoot uiterlijk binnen een
maand na de dag waarop de klacht werd ingediend antwoorden. Enkel omwille van gemotiveerde
uitzonderlijke redenen kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste een maand.
deAuteurs bezorgt de vennoot een schriftelijk antwoord en motiveert wanneer zij vindt dat de eis
volledig of gedeeltelijk ongegrond is.

5. Belangenconflicten tussen vennoten
deAuteurs zal niet tussenkomen in een geschil tussen haar vennoten onderling over hun
respectievelijke auteursrechten en auteurschap. Zij kan niettemin een bemiddeling voorstellen

Slotbepaling
In het algemeen verbinden de vennoten zich ertoe om niets te doen of te ondernemen waardoor ze
schade zouden kunnen berokkenen aan de materiële en morele belangen van deAuteurs en van haar
vennoten.

Bovenstaande teksten werden aangenomen door de Raad van Bestuur en treden in werking op
datum van goedkeuring, 13 juni 2018, door de Algemene Vergadering.

