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Voorwoord

“De Controledienst van de beheersvennootschappen van auteursrechten heeft vastgesteld dat uw vennootschap
bijzonder goed presteert op het gebied van de beheersing van de schuld aan de rechthebbenden en de snelheid van
verdeling.” Na een grondige doorlichting van alle beheersvennootschappen in het land zwaaide de Controledienst
van de FOD Economie onder meer in deze bewoordingen alle lof toe aan deAuteurs. Het feit dat de werking van onze
beheersvennootschap door de Controledienst ook als een voorbeeld wordt beschouwd van goede praktijken is voor
mij persoonlijk een bevestiging dat deAuteurs zijn hooggestemde ambities van efficiëntie en transparantie ook heeft
waargemaakt in de praktijk. Dit is in de eerste plaats een meer dan welverdiende pluim voor Katrien Van der Perre en
haar geweldige team, die zich met veel inzet en kennis blijven inzetten voor een optimale verloning en dienstverlening voor ons als auteurs. Ook het advies en de betrokkenheid van de bestuursleden is een belangrijke factor. Het
gaat daarbij immers telkens om auteurs in diverse genres die zich in naam van hun vakbroeders en -zusters engageren
om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen.
Maar, er is helaas altijd een maar, een goede dienstverlening en een faire verloning zijn het resultaat van een
doorgedreven inzet op vele terreinen.
Door de gevolgen van de digitale revolutie worden onze verdienmodellen van vele zijden in vraag gesteld en ondergraven. Sommige oudere exploitatievormen verdwijnen, maar het verkrijgen van een fair auteursaandeel op de nieuwe
exploitatievormen verloopt haast nooit zonder onderhandeling of conflict. Ontzettend veel energie gaat bijgevolg naar
het lobbyen, onderhandelen en procederen over de meest essentiële auteursrechten als kabel en directe injectie,
digitale audiovisuele rechten, leen- en reprografierecht. Dat vereist een voortdurende alertheid en strijdvaardigheid op
het terrein; het vraagt ook een grote personeelsinzet.
Vanaf 2017 werd door deAuteurs ook een mandaat verleend aan de Franse beheersvennootschappen SACD en SCAM,
die tegen een welomlijnde vergoeding de back-office van onze audiovisuele- en podiumrechten zullen garanderen.
Daarnaast blijft deAuteurs volledig autonoom zijn eigen beleid voeren. Lobby en onderhandeling, juridische ondersteuning, culturele, educatieve en sociale initiatieven, communicatie… De beleidskeuzes die het management en het
bestuur gemaakt hebben voor 2018 zijn er alvast op gericht om binnen de bestaande budgettaire context een optimale
dienstverlening en een faire vergoeding te blijven garanderen. Zo hopen we in de praktijk ook ons motto te blijven
waarmaken: ‘voor Auteurs, door Auteurs’.
Rik D’hiet,
Voorzitter deAuteurs
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Structuur van de beheersvennootschap
deAuteurs (ondernemingsnummer 0837.299.149) is een burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en werkt zonder winstoogmerk. De vennootschap werd vergund bij ministerieel besluit
gepubliceerd in het Staatsblad op 7 september 2011. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in
de Koninklijke Prinsstraat 87 te 1050 Brussel.

Verhouding met andere beheersvennootschappen of
collectieve beheersorganisaties
deAuteurs werd op vraag van de Nederlandstalige leden van deAuteurs opgericht als onafhankelijke
beheersvennootschap, om de werking nog beter te kunnen afstemmen op hun vragen en noden. Er werd gekozen voor
een nauwe samenwerking met SACD en SCAM op vlak van backoffice en internationaal beheer. Op deze manier werd
de vlotte opvolging gegarandeerd van het rechtenbeheer en konden de kosten laag gehouden worden.
deAuteurs tekende mandaten met zowel SACD als SCAM die in 2017 werden vernieuwd:
•
•

SACD kreeg het mandaat voor de inning en/of verdeling van audiovisuele rechten fictie en theaterrechten
SCAM kreeg het mandaat voor de inning en/of verdeling van audiovisuele rechten non-fictie

Missie en ambities van deAuteurs
deAuteurs wil Nederlandstalige auteurs op een correcte, transparante en efficiënte wijze vertegenwoordigen in
binnen- en buitenland door het beheren van hun rechten, het verdedigen van hun belangen en het bieden van
juridische en professionele ondersteuning. Dit gebeurt in een constructieve dialoog met gebruikers en overheid.
De missie wordt vertaald in vier prioritaire doelstellingen:
1.
2.
3.
4.

Correcte en transparante inning en verdeling van rechten
Juridisch advies en professionele ondersteuning
Steun aan auteursprojecten en promotie van hun werk
Uitbouwen van een internationaal netwerk

Commissaris
Op grond van het vennootschapsrecht wordt de commissaris door de algemene vergadering benoemd, op voorstel van
de raad van bestuur.
De algemene vergadering van 16 juni 2015 benoemde Jean-Benoît Ronse, Bedrijfsrevisoren RONSE-De CRAENE,
Rendestede 31 te 9400 NINOVE, op voorstel van de raad van bestuur als commissaris voor een tweede mandaat van
drie jaar, van 2015 t.e.m. 2017.
deAuteurs
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1. Ledenaantal
In 2017 sloten 137 leden zich aan bij deAuteurs, onder hen 6 Nederlandstalige leden van SACD en/of SCAM.
4 auteurs stapten over van SOFAM en 14 van SABAM.
Er namen 4 auteurs ontslag bij deAuteurs in de loop van 2017, de helft omwille van administratieve vereenvoudiging
van hun rechtenbeheer.
Eind december stond de teller hiermee op 1141 leden.
In het kader van de transparantie opgelegd door de nieuwe Auteurswet en het uitvoeringsbesluit van de Controlewet
op de beheersvennootschappen staat de ledenlijst online op de website van deAuteurs.
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2. Inningen en verdelingen
Overzicht
Inningen
Audiovisueel
Theater
Reprografie
Thuiskopie
Leenrecht

2013
€ 363.679,22
€ 32.853,80
€ 86.540,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 483.073,67

2014
€ 1.324.298,00
€ 143.483,42
€ 263.161,46
€ 47.141,77
€ 15.491,58
€ 1.793.576,20

2015
€ 2.271.917,48
€ 187.161,22
€ 31.587,43
-€ 9.447,21
€ 1.514,53
€2.482.733,45

2016
€ 3.730.061,90
€ 311.272,51
€ 245.368,45
€ 137.349,76
€ 1.563,86
€4.425.416,06

2017
€ 2.700.566,81**
€ 523.916,38
€ 25.562,44
€ 30.082,87
€ 124.235,08
€ 3.404.363,58

Verdelingen
Audiovisueel
Theater
Reprografie
Thuiskopie
Leenrecht

2013
€ 257.282,74
€ 33.483,77
€ 43.066,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 333.833,41

2014
€1.007.722,17
€ 86.677,87
€ 106.081,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.200.481,19

2015
€ 1.936.667,48
€ 161.868,45
€ 79.906,89
€ 13.803,30
€ 14.539,26
€ 2.206.785,38

2016
€ 2.660.278,90
€ 274.881,25
€ 36.597,50
€ 67.327,52
€ 95,68
€ 3.039.180,85

2017
€ 2.277.095,24
€ 447.975,91
€ 111.481,12
€ 3.912,00
€ 0,00
€ 2.840.464,27

**Waarvan 105.000 € recuperatie SCAM

1. Audiovisueel
deAuteurs onderhandelt de contracten met de Vlaamse zenders, distributeurs en andere exploitanten. De inningen
gebeuren meestal gezamenlijk met SACD en SCAM. 2017 was vooral het jaar van de moeilijke onderhandelingen over
de online-rechten met de zenders die niet alleen tot zeven dagen na uitzending de werken digitaal ter beschikking
willen stellen (uitgesteld kijken) maar ook tot 30 dagen na de uitzending van de laatste aflevering van een succesvolle
serie (zoals bijvoorbeeld VrtNU). Deze exploitaties moeten uiteraard vergoed worden. Daarnaast zijn er de exploitaties
van de webisodes waar ook toestemming moet worden geregeld en een correcte vergoeding voorzien. Eén van de
grote moeilijkheden bij de onderhandeling van de online-rechten is het gebrek aan accurate gegevens.
Sommige zenders beschikken slechts steekproefsgewijs over de digitale gegevens wat de onderhandelingen uiteraard
bemoeilijkt.
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 waarvoor SACD of SCAM een wederkerigheidsakkoord hebben. Ook met
digitale platformen zoals Netflix, Dailymotion en YouTube werden contracten gesloten. De berekening van de audiovisuele rechten (uitzendrechten, kabelrechten, online-rechten, VOD-rechten, DVD-rechten) op basis van de analyse
van de uitzendgegevens gebeurt vooralsnog door de backoffice van SACD en SCAM volgens de eigen verdeelbarema’s
van deAuteurs. Op deze berekening wordt de statutair bepaalde afhouding (voor de kosten) van deAuteurs en SACD/
SCAM in mindering gebracht. deAuteurs maakt vervolgens de individuele rechtenoverzichten op voor haar leden en
betaalt hen uit.
In 2017 werd 2.595.567,00€ aan audiovisuele rechten geïnd.
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2. Podiumkunsten
De inningen in het domein podiumkunsten zitten al een tijdje in stijgende lijn. 2017 vormde hier geen uitzondering op.
In 2017 werd € 523.916,38 aan rechten geïnd voor leden van deAuteurs, wat een stijging van meer dan €212.643,90
betekent tegenover inningsjaar 2016. Ongeveer 8% van de inningen in 2017 is afkomstig uit het buitenland.

3. Literatuur en illustraties
Reprobel
In 2017 werd de reprografieregeling grondig herzien. De oude tweeledige vergoeding – die enerzijds bestond uit een
heffing op apparaten, anderzijds uit een paginavergoeding – moest wijken voor een enkelvoudig systeem. Sinds januari
2017 bestaat de apparatenvergoeding niet meer en werd het inningstarief per pagina ter compensatie
hiervan verhoogd. Bovendien zijn enkel de zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, verenigingen en overheidsinstellingen nog onderworpen aan de reprografieheffing. De reproducties in de thuisomgeving vallen voortaan onder
de thuiskopieregeling. Daarnaast werd er voor reproducties in het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek een
aparte vergoedingsregeling ingesteld. De nieuwe wet betekent volgens Reprobel een halvering van de inkomsten van
de rechthebbenden. Reprobel pleit middels hun “Voor Wat Hoort Wat”-campagne dan ook voor een hervorming van
de nieuwe reprografievergoeding, die in 2018 werd verlengd.
2017 betekende voor het auteurscollege van Reprobel daarnaast ook de start van een objectiveringsproces van de
verdeling onder haar leden op basis van het vertegenwoordigde repertoire. Deze zoektocht wordt begeleid door de
heer Karel Volckaert van Riverrun en zou in principe afgerond moeten zijn in 2018. De resultaten zouden een meer
transparante en correcte vergoeding voor alle leden-vennootschappen tot gevolg moeten hebben.
In 2017 heeft deAuteurs een reprografievergoeding van €25.562,44 en een leenrechtvergoeding van € 124.235,08
ontvangen van Reprobel.
deAuteurs is door Katrien Van der Perre en Carlo Van Baelen vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Reprobel en
in het auteurscollege door Carlo Van Baelen en Lara Leo.
Auvibel
deAuteurs is eveneens lid van Auvibel en onderhandelt voor haar leden over de thuiskopievergoeding. Sinds 1 december 2013 is de thuiskopieregeling ook van toepassing op auteurs van literaire
en fotografische werken. Voorheen had dit enkel betrekking op auteurs van geluids- en audiovisuele
werken. Eind 2017 werd er een akkoord bereikt tussen de leden van het college van auteurs van werken
van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst wat betreft de verdeling van de gebruiksjaren 2013 en 2014. Voor deze gebruiksjaren ontving deAuteurs een literaire thuiskopievergoeding van
€ 30.082,87 van Auvibel.
deAuteurs is door Katrien Van der Perre en Lara Leo vertegenwoordigd in de colleges en de raad van bestuur van
Auvibel.

deAuteurs
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3. Statutaire afhoudingen
Op de algemene vergadering van 15 juni 2017 werden volgende provisionele afhoudingen voorgesteld en unaniem
goedgekeurd:
•
•
•
•
•

Audiovisueel: 13%
Thuiskopie: 11%
DVD: 3%
Theater: 13%
Reprografie en leenrecht: 7 %

4. Jaarcijfers 2017
Het jaarverslag en de financiële rapportering van deAuteurs zijn aangepast aan de relevante bepalingen van Boek XI,
Titel 5, Hoofdstuk 9 van het Wetboek Economisch Recht (WER) inzake collectief beheer en aan de bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 25 april 2014, zoals geïnterpreteerd in een circulaire van de Controledienst van februari 2015.

1. Resultatenrekening 2017
INKOMSTEN					

Audiovisueel
Theater
Reprografie
Thuiskopie
Leenrecht
Overige
Totaal

€ 318.472
€ 66.140
€ 1.789
€ 3.309
€ 8.696
€ 105.000

UITGAVEN

Personeel
Huur
Vrijval voorzieningen 2016
Eigen kosten deAuteurs**
Herfacturaties SACD/SCAM 5%
Voorzieningen 2017
Totaal

€ 503.407
			
** waarvan 29.989 euro eigen culturele acties deAuteurs (apart verslag culturele acties)

€ 206.918
€ 9.877
-€ 31.788
€ 177.561
€ 140.839
€0
€ 503.407

RESULTAAT BOEKJAAR € 0
Detail van beloningsbedrag van het boekjaar aan de personen die de activiteiten van de beheersvennootschap
beheren alsmede over andere aan hen verleende voordelen overeenkomstig art XI.248/6. §4 WER
Conform de beslissing van de algemene vergadering van 15 juni 2017 kreeg iedere bestuurder een onkostenvergoeding
van:
•
•

65 euro per RVB of DB + verplaatsingskosten
125 euro per dagdeel voor vergaderingen en lobby

Het totaalbedrag aan vergoedingen dat in 2017 aan de bestuurders werd uitbetaald, bedroeg 14.065,31 euro
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2. Toewijzing van de kosten
Direct / indirect

Personeel
Herfacturaties SACD/SCAM
Huur
Vrijval voorzieningen 2016
Eigen kosten deAuteurs**
Voorzieningen 2017

€ 206.918
€ 140.839
€ 9.877
€ -31.788
€ 177.561
€0

Totaal

€ 503.407

Direct

Indirect

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

Volgens categorie geïnde rechten
Audiovisueel
Theater
Reprografie
Leenrecht
Thuiskopie
Totaal

Geïnde rechten
€ 2.700.567
€ 523.916
€ 25.562
€ 124.235
€ 30.083
€ 3.404.364

Verdeelde kosten
€ 399.336
€ 77.472
€ 3.780
€ 18.371
€ 4.448
€ 503.407

3. Volgens art XI 249 §3 WER

Geïnde rechten (1)

1.A

Totaal
Audiovisueel Theater
Reprografie Leenrecht
€ 3.404.364 € 2.700.567 € 523.916 € 25.562
€ 124.235

Totaal kosten
Totaal rechten +
financiële opbrengsten
*rechten in afwachting
van inning
*te verdelen geïnde
rechten
*verdeelde geïnde
rechten in afwachting
van betaling
* niet verdeelbare
geïnde rechten (niet
toewijsbaar)
* financiële opbrengsten uit beheer van
geïnde rechten
Betaalde rechten
Vergoeding voor het
beheer van rechten

1.B
1.C

€ 503.407
€ 399.336
€ 2.139.133 € 1.750.474

€ 77.472
€ 98.043

€ 3.780
€ 162.150

€ 18.371
€ 108.387

€ 4.448
€ 20.080

1.C.1

€ 22.476

€0

€ 22.459

€0

€ 18

€0

1.C.2

€ 452.864

€ 87.584

€ 75.584

€ 161.247

€ 108.369

€ 20.080

1.C.3

€ 1.663.793 € 1.662.890

€0

€ 903

€0

€0

1.C.4

€0

€0

€0

€0

€0

€0

1.C.5

€0

€0

€0

€0

€0

€0

1.D
2.

€ 2.840.464 € 2.277.095
€ 503.407
€ 423.472

€0
€ 8.696

€ 3.912
€ 3.309

€ 447.976 € 111.481
€ 66.140 € 1.789

Thuiskopie
€ 30.083

(1) Inclusief 105.000€ SCAM
deAuteurs
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4. Werkingskosten
De werkingskost van de vennootschap werd de voorbije jaren berekend aan de hand van de verhouding tussen de
totale kosten enerzijds en de totale ontvangsten (met andere woorden de geboekte rechten, maar ook de andere
opbrengsten van exploitatie, de financiële opbrengsten en de uitzonderlijke opbrengsten).
Het officiële kostenpercentage berekend door de Controledienst verschilt van het bovenstaande kostenpercentage.
Hierbij wordt de verhouding berekend tussen het totaalbedrag van de kosten van het boekjaar ten opzichte van het
gemiddelde van de inningen van de laatste drie jaar. Dit geeft volgende resultaten:
2014
2015
2016
2017

11.56% - 11.56%
12.14% - 17.19%
10.36% - 14.35%
14.79% - 14.63 % (schatting)

Er is wettelijk bepaald dat het percentage niet meer dan 15% mag bedragen. Als het kostenpercentage van de
vennootschap hoger ligt dient dit te worden geargumenteerd.Met een werkingspercentage van 14.63% voor 2017
blijft deAuteurs, ondanks een lichte stijging ten opzichte van 2016, nog steeds onder het wettelijke plafond van 15%.
De Controledienst maakt jaarlijks een rapport op over de verschillende beheersvennootschappen die actief zijn in
België. Zij bemerkt hierin:
“De beheersvennootschappen die over een vergunning beschikken om hun activiteiten uit te oefenen op het Belgische
grondgebied hebben niet allemaal evenveel gewicht en innen niet allemaal een vergelijkbaar volume aan rechten.
Op basis van hun omvang en van het totale bedrag aan geïnde rechten kunnen de beheersvennootschappen worden
ingedeeld in grote, middelgrote en kleine vennootschappen. De grootte van de beheersvennootschap heeft bijgevolg
ook een invloed op de omvang van hun werkingskosten.”
Voor deAuteurs dient hier dus rekening mee te moeten worden gehouden.

2014
11,56%

12

2015
12,14%

2016
10,36%

2017
13,38%
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5. Balans per 31.12.2017
ACTIVA							

Financiële activa
Nog te ontvangen opbrengsten
Liquiditeiten
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA

€ 2.729
€ 103.468
€ 2.408.938
€ 4.532
€ 2.519.667

PASSIVA

Volstort kapitaal
Ledenaandelen
Schulden op ten hoogste een jaar
Leveranciers
Belastingen

€ 6.200
€ 24.625
€ 291.447
€ 57.825

Schulden met betrekking tot rechten
Niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten
Met betrekking tot rechten in afwachting van inning
Niet-voorbehouden te verdelen geïnde rechten
Verdeelde geïnde rechten die niet het voorwerp zijn van
betwistingen

Overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA

deAuteurs

€ 141.328
€ 35.180
€ 311.536
€ 1.651.089
€ 436
€ 2.519.667
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Culturele steun, beurzen en
promotie
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5. Culturele steun, beurzen en promotie
1. Culturele steun
Structurele steun
De beroepsverenigingen zorgen voor de vertegenwoordiging en professionalisering van auteurs over de grenzen van
de verschillende auteursvennootschappen heen. Om die reden verleent deAuteurs een jaarlijkse steun van 3500 euro
aan de algemene werking van de Scenaristengilde, de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) en de Unie van Regisseurs.
Vanaf 2017 werd ook de internationale vereniging SAA gesteund.

Projectsteun
Ciné Public 2017
Kortfilmfestival Ciné Public biedt een platform aan opkomend filmtalent en was in 2017 toe aan haar vijfde editie.
Tijdens het festival werden 28 geselecteerde kortfilms getoond, een mix van fictie, documentaire en animatie
in Cinema Zuid in Antwerpen. deAuteurs reikte de prijs uit voor ‘Beste Scenario’ ter waarde van 500 euro aan
Anouk Fortunier voor haar kortfilm ‘Drôle d’Oiseau’. De winnaar kreeg ook een gratis depot ter waarde van 35
euro, en gratis professioneel en juridisch advies van deAuteurs. De prijs werd uitgereikt door voorzitter Rik D’Hiet.
Schrijfdag 2017 (Creatief Schrijven)
Op zaterdag 25 maart vond de 10de editie van Schrijfdag plaats in het Felix Pakhuis in Antwerpen.
Meer dan 30 auteurs gaven schrijfadvies, infosessies, workshops en feedback. Op het programma stond ook een druk
bijgewoonde deAuteurs-workshop i.s.m. Creatief Schrijven, ‘het ABC van de contracten’, rond de basisregels van het
auteursrecht en literaire uitgavecontracten.

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 dit segment van het boekenvak trekt naar de universiteitsstad om
vertaalcontracten af te sluiten en nieuwe coproducties voor te bereiden. deAuteurs organiseerde samen met het
Vlaams Fonds voor de Letteren een etentje en nodigde haar aanwezige leden uit. Het bleek de ideale gelegenheid
om even te verpozen tussen alle festivaldrukte, maar ook om bij te praten over individuele dossiers en meer globale
aandachtspunten.
Difference Day
Op 3 mei staat alles in het teken van het wereldwijde, fundamentele recht op vrijheid van expressie en het werk van
journalisten, schrijvers en uitgevers die dit democratische recht verdedigen.
De organisatie van Difference Day en het “European Gala for Freedom of Expression” is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van het ‘Brussels Platform for Journalism’ (VUB en EHB), samen met Bozar, de Evens Foundation, iMinds,
en verschillende journalistieke, media en academische verenigingen.
Het programma bevatte films, debatten en prijzen, op wereld-, op Europees en op Brussels niveau. deAuteurs droeg
opnieuw haar steentje bij aan de realisatie en zorgde voor de aanwezigheid van auteurs (cartoonisten, filmmakers,
schrijvers).
deAuteurs
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Theater aan Zee
Als trouwe partner van het literatuurluik werkte deAuteurs ook dit jaar enthousiast mee, o.a. aan de verbreding van
de poëzie op TAZ 2017.
Apéro Poëzie
Een programma van Theater aan Zee, Poëziecentrum en deAuteurs. Illustratoren Gerda Dendooven, Mattias De Leeuw,
Sabien Clement, Eva Cardon (Ephameron) en Ingrid Godon zorgden telkens voor live illustraties.
Tijdens een aperitiefinterview haalden bekende lezers hun lievelingsgedichten en favoriete dichters uit de boekenkast
en outten ze zich als echte poëzieliefhebbers. Bovendien brachten ze een dichter mee die ze bewonderen. Carl De
Strycker, directeur van Poëziecentrum en hoofdredacteur van Poëziekrant, ging met hen in gesprek over de verzen die
hun leven veranderd hebben en over wat poëzie voor hen betekent.
In Apéro Poëzie werd er niet enkel gepraat over poëzie, maar werden gedichten ook gelezen, getoond, live getekend
en gezongen. Per aflevering was er ook plaats voor een poëziedebutant. Dat was telkens een van de genomineerden
van de gloednieuwe Poëziedebuutprijs Aan Zee, een initiatief van deAuteurs & Poëziecentrum i.s.m. Theater Aan Zee.
Uit de poëziedebuten van 2016 werden de bundels van Idwer de la Parra, Frank Keizer, Mustafa Kör en Hannah van
Binsbergen geselecteerd. Deze dichters werden uitgenodigd om voor te lezen tijdens Apéro Poëzie. De Poëziedebuutprijs Aan Zee t.w.v. 1500 euro werd uitgereikt door Katrien Van der Perre aan Idwer de la Parra voor zijn debuut ‘Grond’.

Filmfestival Oostende
Het festival vierde in 2017 zijn 11e editie, met een openingsavond in het Kursaal van Oostende, heel wat Vlaamse
premières, een kortfilmcompetitie, de vertoning van een reeks Vlaamse documentairefilms, een studentencompetitie,
Taste of Europe (Europese films) en Look! (internationale films). Acteur en Master Wim Opbrouck werd het gezicht van
deze 11e editie.
deAuteurs organiseerde er een uitwisseling tussen haar raad van bestuur en die van SACD en SCAM.
Tijdens de ‘Dag van het beroep’ vonden er verschillende workshops, rondetafelgesprekken en masterclasses plaats.
Die dag organiseerde deAuteurs een netwerk- en uitwisselingsdiner tussen de Waalse en de Franse beroepsgildes.
Tijdens de ‘Avond van het filmberoep’ werden de Ensors voor Beste Kortfilm (fictie en animatie) en de Ensors voor
Beste Documentaire uitgereikt door Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz. Gevolgd door de avant-première van
‘Le Fidèle’ van regisseur en deAuteurs-lid Michael R. Roskam.
Op 16 september vond de jaarlijkse uitreiking van de Vlaamse filmprijzen, de Ensors plaats.
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Film Fest Gent

								

Het Film Fest Gent ging door van 10 tot 20 oktober.
Op het festival organiseerde deAuteurs voor het eerst een netwerkmoment in het kader van de verschillende Belgische
premières die er plaats vonden:
10/10 “Insyriated” van Philippe Van Leeuw,
14/10 “Façades” van Nathalie Basteyns en Kaat Beels samen met de uitreiking prijzen Acteursgilde,
16/10 “Zagros” van Sahim Omar Kalifa,
17/10 “Tuers” van Jean François Hensgens & Francois Troukens,
18/10 “Tabula Rasa” van Malin-Sarah Gozin,
20/10 “Charlie en Hannah gaan uit” van Bert Scholiers.
Er werden ook uitwisselingsmomenten georganiseerd voor de leden van de raad van bestuur en het team om kennis te
maken met het nieuwe werk van eigen bodem. DeAuteurs was ook aanwezig op CoNNeXT op 12 oktober 2017.
WoordZee 2017
De eerste editie van WoordZee ging zondag 27 september van start. Een goedgevuld literair programma in het
Woordzeedorp op de Oostendse Groentemarkt. Het festival bood een zeer divers aanbod van literaire en paraliteraire activiteiten zoals verschillende optredens van dichters, performances van straatzangers, marionettentheater,
theateropvoeringen en diverse workshops. deAuteurs was aanwezig met een infostand in de auteurscarrousel waar
ook Poëziecentrum Gent aanwezig was.
Grafixx
Eind november 2017 vond Grafixx, hét festival voor grafische kunsten, plaats in DE Studio in Antwerpen.
Onafhankelijke makers en uitgeverijen presenteerden innovatieve beeldverhalen, magazines en prints. Kunstenaars en
opkomende talenten toonden hun werk en het programma werd rijkelijk gevuld met lezingen, exposities, workshops,
performances, projecties en prijsuitreikingen.
deAuteurs organiseerde er een zakelijke workshop over de artistieke inkomstenbronnen van een stripauteur,
auteursrecht en diensten van deAuteurs. De workshop werd gegeven door Carlo Van Baelen en Barbara Persyn.
Op het Zine Fest stond gedurende het hele weekend een deAuteurs-infostand voor uitleg over de werking en diensten
van deAuteurs.
VAV Werkcongres
Op 6 januari 2018 organiseerde de Vlaamse Auteursvereniging voor de negende keer haar VAV Werkcongres.
Het werd een rijkgevulde namiddag met infosessies, discussiemomenten en verschillende workshops in deSingel te
Antwerpen. Op het programma stond een druk bijgewoonde deAuteurs-sessie rond promotie via
sociale media, ‘het roer in eigen handen’ in samenwerking met Kristof D’hanens van ILikeMedia.
Auteur en deAuteurslid Kris Van Steenberge zorgde voor de inleiding.
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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).
Een groot deel van het budget wordt besteed aan individuele beurzen voor leden. Het aanbod is zeer divers:
reisbeurzen voor de Jeugdboekenbeurs in Bologna, beurzen voor de captatie van een choreografie of theaterstuk,
ontwikkelingsbeurzen voor documentaires of literaire projecten.
deAuteurs bouwt geleidelijk aan een eigen beurzenprogramma, aangepast aan de vraag en het profiel 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 dat vergt ruimere productiebudgetten. De beurs werd daarom opgetrokken van 500 euro naar 1000 euro.
Volgende studenten ontvingen een beurs in 2017:
DOCU
DOCU
DOCU
DOCU
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
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Daphne Van den Blink			
Masha Berkers				
Pieter Claessens			
Mira De Boose				
Anna Van Riel				
Kaat Van De Perre			
Laurent Vanderstokken			
Aline Boyen				
Mieke Briers				
Aurélie Lise-Anne Van Overloop		
Joeri Verbesselt				
Matthias De Bondt			

Ground Control				
Het Bitterste Zoet			
Korf					
Wednesday Light			
Mixed Materials			
De avonturen van The Old Cake Shop
Paardenmarkt 58			
Hotel Mama				
Female/Unknown			
Soaked					
Retreat					
Het nest van zusters			

KASK
KASK
LUCA
KASK
KASK ANIM
RITCS
RITCS
LUCA
LUCA
RITCS
LUCA
LUCA
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Beurs Bologna
deAuteurs stelde ‘een ticket voor … Bologna’ ter beschikking aan auteurs en illustratoren van jeugdboeken.
Deze beurs bedraagt 750 euro en stelde de auteur in staat om af te reizen naar de Jeugdboekenbeurs van Bologna.
Kandidaten moesten voldoen aan volgende criteria: lid zijn van deAuteurs, al auteursrechten ontvangen hebben via
een collectieve beheersvennootschap en minimum drie jeugdboeken uitgegeven hebben bij een professionele
uitgeverij. Deze steun werd mogelijk gemaakt door SACD en Scam België.
Valerie Eyckmans en Laïla Koubaa trokken in 2017 richting Bologna met deze beurs.
Beurs integrale opname van een theaterproductie
Een beurs ter waarde van 1250 euro werd ter beschikking gesteld voor de integrale opname van een theater-, dans- of
circusproductie. De beurs wordt niet verleend voor opnames uitgevoerd door een televisiezender. Voor opnames van
theaterstukken werd voorrang gegeven aan de werken van hedendaagse Belgische auteurs. Deze steun werd mogelijk
gemaakt door SACD en Scam België.
Satya Roosens en Alexia Leysen konden in 2017 een beroep doen op deze beurs.
Beurs ontwikkeling voor fictiefilm
Dit jaar werd een beurs van 1000 euro ter beschikking gesteld voor projecten in schrijf- of ontwikkelingsfase. Hiermee
wil ze extra steun bieden aan een project, los van de productie of verspreiding van de film.Kandidaten moesten
voldoen aan volgende criteria: lid zijn van deAuteurs, al eerder auteursrechten hebben ontvangen, minstens één
fictiefilm gemaakt en een concreet fictieproject hebben.
Deze steun werd mogelijk gemaakt door SACD en Scam België en werd toegekend aan Kris Borghs.
Beurs ontwikkeling voor documentaire
Dit jaar werden beurzen van 1000 euro ter beschikking gesteld voor projecten in de schrijf- of ontwikkelingsfase van
een documentaire. Hiermee wil deAuteurs extra steun bieden aan een project, los van de productie of verspreiding
van de film. Kandidaten moesten voldoen aan volgende criteria: lid zijn van deAuteurs, auteur zijn van minstens één
documentaire die werd uitgezonden en een project hebben voor een lange documentaire.
Deze steun werd mogelijk gemaakt door SACD en Scam België en werd toegekend aan Sven Augustijnen, Kristof Bilsen
en Johan Grimonprez.
Beurs ‘Een ticket voor…’ Clermont-Ferrand
Een beurs ter waarde van 250 euro werd ter beschikking gesteld aan auteurs om deel te nemen aan het Internationaal
kortfilmfestival Clermont-Ferrand. De beurs dekt de reis- en verblijfkosten, de accreditatie en voorziet verder een
onkostenvergoeding.
Vincent Lynen trok richting Clermont-Ferrand met deze beurs.
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Beurs ‘Een ticket voor…’ een internationaal literair festival of boekenbeurs
Een beurs ter waarde van 250 euro werd ter beschikking gesteld aan auteurs die wensen deel te nemen aan een
internationaal literair festival of boekenbeurs in het kader van een lopend literair project.
Kandidaten moesten voldoen aan volgende criteria: lid zijn van deAuteurs, al auteursrechten ontvangen hebben via
een collectieve beheersvennootschap, auteur zijn van minstens één soortgelijk werk uitgegeven door een professionele uitgeverij en een project in ontwikkeling hebben. Deze steun werd mogelijk gemaakt door SACD en Scam België.
Ann Driessen trok in 2017 met deze beurs richting Boekenbeurs Utrecht.
Schrijfbeurs in Zweden
deAuteurs organiseerde in 2017 haar tweede buitenlandse schrijversbeurs voor een duo van een schrijver en een
illustrator van kinder- en jeugdliteratuur, beiden met minstens twee literaire werken, gepubliceerd door een
professionele uitgeverij.
De beurs ontstond 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 verhaal en/of illustratie.
Voor de beurs ging deAuteurs op zoek naar een dynamisch duo of een solo-kandidaat schrijver / illustrator van
kinder- en jeugdliteratuur. Het verblijf in Zweden werd rijkelijk aangevuld met volgend programma: 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.
Vele kandidaten meldden zich aan. Uiteindelijk vertrokken illustratrice Marjolein Pottie en auteur Bouke Billiet voor
twee weken in september naar Zweden.

3. Prijs deAuteurs
Na audiovisueel (2013, Malin-Sarah Gozin), theater (2014, Fikry El Azzouzi), literatuur (2015, Annelies Verbeke),
illustratie (2016, Serge Baeken) gaat de Auteursprijs nu naar de categorie documentaire.
De raad van bestuur nomineerde volgende filmmakers: Elias Grootaers met ‘Inside the Distance’, Olivia Rochette en
Gerard-Jan Claes met ‘Grands Travaux’ en Vincent Coen en Guillaume Vandenberghe met ‘Rien n’est pardonné’.
De prijs werd uitgereikt op de Algemene Vergadering op woensdag 13 juni 2018 in het Europees Huis van de Auteurs
in Brussel.
De prijs bedroeg 2.500 euro.
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6. Infoloketten
deAuteurs organiseerde ook in 2017 samen met de Vlaamse Auteursvereniging infoloketten in Gent (Poëziecentrum)
en Antwerpen (Huis van het Boek). Auteurs konden er met hun individuele vragen terecht bij een van de medewerkers.
Auteurs maken voornamelijk gebruik van deze infoloketten om hun aansluiting definitief te regelen en juridische
vragen te bespreken.
In 2017 werden 3 infoloketten georganiseerd. De populariteit van deze formule is dalende, daarom zoekt deAuteurs
naar andere formules om het directe zeer geapprecieerde contact met haar leden te onderhouden.
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7. Juridisch advies en
contractonderhandelingen
Het voorbije jaar behandelde deAuteurs meer dan 600 juridische dossiers van leden. Er werd advies gegeven d.m.v.
direct contact, per mail of telefoon of op de infoloketten te Gent en Antwerpen. Sommige dossiers hadden enkel
betrekking op het verlenen van juridisch advies, terwijl andere een onderhandeling met een producent of een uitgever
inhielden. Die vroegen meer werk en strekten zich over een langere periode uit.
deAuteurs leest contractvoorstellen kritisch na en voert, indien gewenst, samen met haar leden de onderhandelingen
met producenten, uitgevers of theaterorganisatoren. De juridische dienst kan auteurs wijzen op noodzakelijke
clausules, volgt de gebruiken in de sector op de voet en 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 Barbara Persyn via 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.

8. Depots
In 2017 werden in totaal 445 papieren depots ingediend, waarvan 44 door Nederlandstalige auteurs (33 leden en 11
niet-leden). Er is een 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.
Leden van deAuteurs krijgen de eerste vier depots gratis. Elk depot werk wordt bewaard voor een periode van vijf jaar
vanaf de datum van registratie. Het Europees Huis van de Auteurs heeft ook een online depot-dienst opgericht.
Deze dienst geeft aan auteurs de mogelijkheid om hun werk op digitale wijze te beschermen, eveneens voor een
periode van vijf jaar. Om meer informatie te krijgen over het depot, neem contact op met Annelies De Vos via
adevos@deauteurs.be of 02 551 03 20.
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9. Belangrijke gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen
tijdens en na de afsluiting van het boekjaar 2017
‘Ruling’ freelance journalisten
De Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën sloot een akkoord met de Vlaamse Vereniging van
Journalisten (VVJ) en de Vlaamse dagblad- en tijdschriftuitgevers over de vergoeding voor de overdracht van
auteursrechten door zelfstandige journalisten aan uitgevers en de vergoeding voor het werk zelf. Volgens het
akkoord worden de inkomsten van zelfstandige journalisten en fotografen vanaf 1 juli 2017 voor 50% beschouwd als
auteursrechten en voor 50% als loon/beroepsinkomsten.
De verdeelsleutel is van toepassing op zelfstandige journalisten, in hoofd- of bijberoep, die auteursrechtelijk
beschermde werken (zoals teksten, foto’s, illustraties, video’s, films, …) leveren aan uitgevers die op deze werken
bepaalde rechten verwerven met het oog op publicatie in kranten, magazines, websites, sociale media, digitale
nieuwsbrieven, enz. Let wel: er dient een contract tussen beiden aan de basis te liggen.
Dit akkoord kan niet zomaar worden toegepast op andere situaties. De belastingadministratie doet hier een uitspraak
in een heel specifieke situatie. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan raden we aan voorzichtig te zijn. In de meeste
gevallen is een verdeelsleutel van 30% in auteursrechten en 70% in loon aan te bevelen.
Reprografierechten: Hewlett Packard Belgium / Reprobel
Op 12 november 2015 velde het Europees Hof van Justitie zijn arrest in de zaak Hewlett Packard Belgium / Reprobel
(C-572/13). In mei 2017 sprak het Hof van Beroep in Brussel zich ten gronde uit in deze zaak in het licht van het arrest
van het Europees Hof. Het Hof van Beroep geeft Reprobel over nagenoeg de gehele lijn gelijk.
Even terugspoelen naar de late herfst van 2015. Na het oordeel van de Europese rechters in Luxemburg klonk het bij
de importeurs van kopieer- en multifunctionele apparaten nagenoeg unisono dat de Belgische reprografieregeling in
strijd was met het Europese recht. In navolging van HP Belgium stopten de meeste importeurs na verloop van tijd met
de maandelijkse aangifte van de geïmporteerde toestellen bij Reprobel en/of met de afdracht van de daarover
verschuldigde reprografievergoedingen. Reprobel is al die tijd blijven verdedigen dat de houding van de importeurs in
strijd was met de wet. Het Hof van Beroep van Brussel geeft Reprobel daarin gelijk.
Het Hof bevestigt dat de vergoeding van de uitgevers rechtmatig is en de eigen compensatie van de auteurs niet
aantast. Hetzelfde geldt voor het criterium van de (objectieve) snelheid als tariefbasis voor de vergoeding. Ook acht het
Hof de vergoeding voldoende gemoduleerd in functie van het type gebruiker (privé of professioneel), en is het verder
van het oordeel dat de Belgische regeling richtlijnconform kan worden geïnterpreteerd wat de reproducties van
bladmuziek en de reproducties uit een illegale bron betreft.
De enige schending van het Europese recht die het hof van beroep vaststelt is dat professionele gebruikers zowel een
apparatenvergoeding als een vergoeding voor de fotokopieën moesten betalen terwijl er geen
terugbetalingsmechanisme bestond. Omdat de relevante bepalingen van de achterliggende Europese Richtlijn 2001/29
niet duidelijk, precies en onvoorwaardelijk zijn, missen ze echter elke rechtstreekse werking. Die bepalingen kunnen
het buiten toepassing verklaren van het (oude) Belgische recht inzake reprografie dan ook niet rechtvaardigen.
Het arrest veroordeelt HP Belgium tot het betalen van 1 EUR provisioneel aan Reprobel, en stelt een
gerechtsdeskundige aan met als opdracht om (op basis van een ISO-norm) de objectieve snelheid te bepalen van alle
apparaten die HP sinds eind 2002 op de Belgische markt heeft gebracht.
Auteurs en uitgevers verwelkomen dit arrest. Ze hopen dat HP en de andere betrokken importeurs spoedig met
Reprobel rond de tafel zitten om het verleden te regelen, in gezamenlijk overleg en met wederzijds respect.
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Nieuwe reprografiewet (kopierechten)
De wettelijke bepalingen m.b.t. reprografie en onderwijs werden eind december 2016 gewijzigd. Deze wijzigingen zijn
het gevolg van een arrest van eind 2015 in een rechtszaak tussen Hewlett-Packard en Reprobel (zie hierboven).
De impact van het arrest Hewlett-Packard Belgium liet zich fors voelen in de apparatenvergoeding. Op grond van een
beweerde strijdigheid van de oude regeling met het Europese recht, verzaakten in 2016 steeds meer – en uiteindelijk
nagenoeg alle – ‘bijdrageplichtigen’ (importeurs en online verkopers van reproductieapparaten) aan hun aangifte- en/
of betalingsverplichting ten overstaan van Reprobel.
Als gevolg daarvan daalden de globale inningen van Reprobel uit de reprografie (kopierechten) en het openbaar leenrecht in 2016 tot iets minder dan 17 miljoen euro, hetzij meer dan 10 miljoen (!) euro minder dan in het boekjaar 2015.
Die forse daling in de inningen komt voor het leeuwendeel op het conto van de apparatenvergoeding.
Tegen de achtergrond van dit alles greep de Belgische wetgever eind december 2016 dan ook in.
De krachtlijnen van de nieuwe wet zijn:
• De forfaitaire vergoeding op reproductieapparaten (geïnd door Reprobel bij fabrikanten en invoerders van
kopieertoestellen) die buiten de privésfeer gebruikt worden, wordt afgeschaft. Enkel de evenredige vergoeding
(geïnd bij gebruikers en berekend op basis van het aantal gemaakte kopieën) blijft behouden;
• Fotokopieën die thuis worden gemaakt vallen voortaan onder de thuiskopie-uitzondering;
• De vergoeding compenseert enkel de schade veroorzaakt door reproducties die onder de reprografie-uitzondering
vallen;
• Voor fotokopieën wordt een eigen vergoedingsrecht voor uitgevers voorzien,verschillend van de vergoeding voor
auteurs. Het gaat enkel om een vergoeding voor de uitgave op papier. Voor reproducties gemaakt in een digitale
context wordt niet in een vergoeding voor uitgevers voorzien. De solidariteit tussen auteurs en uitgevers wordt op
deze manier wettelijk bestendigd;
• Alle uitzonderingen voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden samengebracht in één bepaling
(papieren en digitale reproducties en mededeling in een gesloten netwerk), waaraan één vergoeding wordt
gekoppeld. Dit moet voor een administratieve vereenvoudiging zorgen en een grotere juridische zekerheid voor
onderwijsinstellingen met zich meebrengen;
De vergoedingen voor reprografie (auteurs en uitgevers) werden vastgelegd in de Koninklijke Besluiten van 5 maart
2017. Het Koninklijk Besluit van 31 juli 2017 regelt de vergoeding voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Het was een uitgelezen kans geweest om de prints van werken (het uitprinten van digitale teksten, foto’s en afbeeldingen) eindelijk op te nemen in de nieuwe reprografieregeling voor auteurs en in de nationaalrechtelijke vergoeding
voor uitgevers. Jammer genoeg heeft de Belgische wetgever alweer nagelaten om deze reproductiehandeling gelijk te
stellen met het nemen van een fotokopie. Het eindresultaat van de technische handeling is nochtans in beide gevallen
hetzelfde: een reproductie op papier.
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Wetsvoorstel “directe injectie”
Eind 2016 stelde Minister Peeters eindelijk een ontwerp van wet voor die de zogenaamde “directe injectie”, een
techniek om televisieprogramma’s tot bij de kijker te brengen, moet regelen. Er is al lange tijd grote juridische en
economische onzekerheid over de rechtsgevolgen en kwalificatie van directe injectie. Voorliggend wetsontwerp stelt
een duidelijk toepasselijk rechtsregime voor directe injectie voor, wat we alleen maar positief kunnen onthalen.
De belangrijkste bepalingen uit het ontwerp zijn de volgende:
•

Er wordt een definitie voorzien die aansluit bij de formulering van het arrest van het Europees Hof van Justitie;

•

Conform rechtspraak van het Europees Hof van Justitie wordt er verduidelijkt dat er in het geval van directe injectie
slechts sprake is van één enkele handeling van mededeling aan het publiek;

•

Er wordt bepaald dat de omroeporganisatie en de betrokken distributeur van signalen gedeeld aansprakelijk zijn.
Beiden zijn dus juridisch gehouden voor hun bijdrage in de mededeling aan het publiek en dienen elk de toestemming van de rechthebbenden te verwerven voor hun respectieve bijdrage;

•

Er wordt voorzien in een verplicht collectief beheer.

deAuteurs eist wel dat een onoverdraagbaar vergoedingsrecht wordt opgenomen, wat nu niet het geval is. De wet
schrijft dergelijk recht reeds voor ingeval van mededeling aan het publiek via kabeldoorgifte. Het komt de rechtszekerheid niet ten goede als hierdoor twee aparte regimes gecreëerd worden. Momenteel wordt dit vergoedingsrecht
onderhandeld bij de verschillende politieke partijen.
Europese ontwikkelingen: auteursrechtenrichtlijn en omroepverordening
deAuteurs is in 2017 lid geworden van de Society of Audiovisual Authors (SAA) en voert samen met hen lobby in het
Europees Parlement en de Raad om het wetgevingsproces ten voordele van auteurs te beïnvloeden. Zo ging ze o.a. in
november naar Straatsburg om er met enkele parlementsleden te praten over de voorstellen van de Europese
Commissie m.b.t.. de digitale eengemaakte markt die nog steeds op tafel liggen.
Ze ijvert om in het Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt een
onoverdraagbaar vergoedingsrecht voor audiovisuele auteurs in te bouwen. Dergelijke garantie is nu niet voorzien en
absoluut noodzakelijk willen auteurs een vergoeding ontvangen voor de online exploitatie van hun werken. De meeste
Commissies stemden in het Europees Parlement voor de invoering van dergelijk vergoedingsrecht. Op dit moment is
het wachten op de laatste Commissie (Juridische Zaken). Op niveau van de Raad werd het onoverdraagbaar vergoedingsrecht niet opgenomen en geen enkele van de Lidstaten heeft het dusver opgeworpen.
Het Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en
naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van
televisie- en radioprogramma’s werd gestemd in het Parlement. Ook hier werd geijverd voor een onoverdraagbaar
vergoedingsrecht (zoals onze Belgische wetgeving dit kent voor kabeldoorgifte), maar dit werd niet in de finale tekst
opgenomen. Wat betreft “directe injectie” werd een definitie aangenomen die stelt dat omroepen en distributeurs
gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de enkele en ondeelbare handelingen van mededeling en beschikbaarstelling aan
het publiek die ze samen uitvoeren. De trialoogonderhandelingen met de Raad en de Commissie kunnen nu van start
gaan.
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10. Communicatie
1. 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 auteursrechten, maar ook over de lobbydossiers
die deAuteurs behartigt.
In mei 2017 hield deAuteurs een ledenenquête bij alle leden van deAuteurs dat gevoerd werd door een Masterstudent
in het kader van zijn stage Cultuurmanagement.
De vragenlijst bestond uit inleidende informatieve vragen over het profiel en 52 opiniërende stellingen die moesten
beoordeeld worden op een vijfpuntenschaal: helemaal mee eens – eerder eens – neutraal – eerder oneens – helemaal
oneens. Deze scores werden voor de rapportering omgezet in een cijferschaal van 5 tot 1, in deelrapporteringen
geclusterd in positieve score (5 en 4), neutrale score (3) en negatieve score (2 en 1). Alle aspecten van de werking
werden bevraagd. In enkele open vragen werden opinies uitgediept.
135 leden zijn gestart met het invullen van de enquête, 94 hebben het formulier volledig afgewerkt (= 6 % respons).
De algemene waardering voor deAuteurs wordt in volgende terugkerende kernwoorden omschreven: betrouwbaar correct – daadkrachtig - persoonlijke en vriendelijke service. Het resultaat van deze ledenenquête werd verder
besproken op een tweedaagse in september met de raad van bestuur.
In 2017 organiseerde deAuteurs een strategie- en communicatieseminarie met bestuursleden Bettie Elias en Brunhilde
Borms. Daarin werden, op basis van een bestaand communicatieplan, een aantal nieuwe doelstellingen geformuleerd.
Zo werd er nagedacht over de nieuwe website, het nieuwe logo en huisstijl, de invoering van gerichte mailings via het
web-programma Mailchimp om de verschillende categorieën auteurs zo concreet mogelijk te kunnen informeren.
deAuteurs hield ook een seminarie rond sociale media. Hoe het best inzetten op sociale media en welke info we op
welk online platform willen meegeven aan onze auteurs.
Bovenstaande ideeën worden in de loop van 2018 verder uitgewerkt.
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2. Gerealiseerde doelstellingen
De bovengestelde doelstellingen worden via volgende kanalen bereikt:
iTems: het magazine van deAuteurs verscheen tweemaal per jaar.
Het audiovisueel en literair nummer verscheen in januari en liet documentairemaakster Griet Teck, regisseur Senne
Dehandschutter, filmmaker Jaco Van Dormael, illustratrice Ingrid Godon, schrijfster en theatermaakster Rebekka De
Wit, regisseur-scenarist Willem Wallyn, cartoonist-illustrator Steven De Gryse en schrijver Kees Holierhoek aan het
woord.
Het illustratie- en theaternummer verscheen in juli en stond in het thema van TAZ. In deze editie spraken we met
ons 1000ste lid, theatermaakster Julie Cafmeyer. Verder waren er ook gesprekken met illustratrice Fatinha Ramos,
gastcurator van TAZ#17 Dirk Pauwels, festivalcoördinator van het TheaterFestival Kathleen Treier, Master Filmfestival
Oostende Wim Opbrouck, een dubbelinterview met illustratrice Marjolein Pottie en schrijver Bouke Billiet over hun
schrijversresidentie in Zweden, Laïla en Bart Koubaa over hun topinitiatief ‘buiten de lijntjes, geef kleur’, schrijver
Patrick Lateur en theatermaker/acteur Valentijn Dhaenens over ‘Odysseus. Een zwerver komt thuis. ’In deze
zomereditie vind je ook het programma van Apéro Poëzie op TAZ.
Website www.deauteurs.be: het aantal bezoeken per week bedroeg in 2017 gemiddeld 241, met uitschieters tot 421
bezoekers. In totaal 12.543 unieke bezoekers waren goed voor 19.098 sessies en 54.827 pagina views. Een gemiddeld
bezoek duurde net iets meer dan 2 minuten en 2,87 pagina’s. De ledentoegang blijft een van de drukst bezochte
pagina’s.
Digitale nieuwsbrief: in 2017 werden zes digitale nieuwsbrieven verstuurd waarvan het merendeel 3 à 6 onderwerpen bevatte. De openingsrate schommelt rond de 49,5%. Alle nieuwsbrieven worden gearchiveerd op de site van
deAuteurs onder nieuws > nieuwsbrieven.
De Facebookpagina van deAuteurs (www.facebook.com/deauteurs) kwam in 2017 heel erg dicht bij de kaap
van 800 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.
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11. Het Europees Huis van de Auteurs
Het Europees 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 licht van de
actuele globalisatie steeds belangrijker worden.
Aan de basis van dit project liggen 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.
• Zoeken naar oplossingen samen met de gebruikers van de repertoires.
• Het beoogde beheer is daadkrachtig en modern en met respect voor redelijke budgettaire normen.
• 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 onderstaand logo gebruikt.
In 2017 kreeg het Europees Huis van deAuteurs ook meer vorm. Er vonden enkele grondige verbouwingen plaats die
in 2018 werden afgerond. Het project van het Europees huis van de auteurs is ambitieus en deAuteurs sluit zich hier
graag bij aan. Meer infomatie over het EHA vind je via www.medaa.be
Door de vernieuwing van het gebouw wil het EHA een ontmoetingsplek zijn voor de sector. Er zijn verschillende
co-working spaces en vergaderzalen te huur voor zowel leden als professionelen actief in de artistieke sector.
Wil je graag meer informatie over het zaalverhuur, neem contact op met de auteursdienst via
auteursdienst@deauteurs.be
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Voorstelling raad van bestuur
& team van deAuteurs
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Raad van bestuur van deAuteurs
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens 8 en maximum
11 bestuurders verkozen door de algemene vergadering uit de vennoten. Hun mandaat duurt vier jaar.
Om een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden te verkrijgen zetelen in de raad van bestuur ten minste één
theaterauteur, een auteur van audiovisuele werken fictie, een auteur van audiovisuele werken documentaire, een
auteur van literaire werken en een auteur van werken uit de grafische of beeldende kunst. De raad van bestuur kiest
onder haar leden een Voorzitter en twee Ondervoorzitters, elk voor een hernieuwbaar mandaat van 2 jaar.
De raad beslist over de handelingen of verrichtingen met betrekking tot haar maatschappelijk doel, behalve in
aangelegenheden waarvoor de algemene vergadering of de algemeen directeur volgens de wet of de statuten
bevoegd is.

Rik D’hiet (scenario) – voorzitter en lid dagelijks bestuur
Rik D’hiet (°1965) studeerde af als regisseur aan de Brusselse
filmschool (H)RITCS. Hij schreef televisiescenario’s en werkte als
hoofdschrijver voor tal van televisieseries als Recht op Recht,
Flikken, Het Goddelijke Monster en De Ridder. Voor de bioscoop
werkte Rik als script-adviseur aan diverse langspeelfilms en schreef
hij in samenwerking met Stijn Coninx de scenario’s voor Marina en
Niet Schieten! Op dit ogenblik werkt Rik aan de scenario’s voor De
Stamhouder, een Nederlandse 10-delige reeks gebaseerd op de
gelijknamige familiebiografie van Alexander Münninghoff.
Grenslanders, een Nederlands-Vlaamse co-productie waarvoor hij
de scenario’s schreef, is in productie.
Rik D’hiet is als vakhoofd van de afdeling Schrijven verbonden aan
het RITCS en doceerde 10 jaar Scenario aan de Universiteit Gent. Hij
is bestuurslid en mede-oprichter van de Vlaamse Scenaristengilde
en voorzitter van de raad van bestuur van deAuteurs, een in 2011
opgerichte Vlaamse beheersvennootschap voor auteursrechten.

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, UGent, de KU Leuven, de VUB, de Universiteit Hasselt,
Plantin Genootschap en Vakopleiding Boekenbranche Nederland.
Carlo is lid van de beoordelingscommissies interdisciplinair en
theater van het Kunstendecreet en is bestuurder in culturele en
maatschappelijke organisaties als VAV, FOLIO, CEGO vzw,
VSPW-Gent.
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Brunhilde Borms (literatuur) - lid dagelijks bestuur
Brunhilde Borms is coach, projectleider, bestuurder en misschien wel
het liefst kinderauteur. Haar eerste boek Beeldig gevonden kwam er
nadat ze meespeelde in de voorstelling Moeders mede geregisseerd
door Gerda Dendooven. Voor de volgende boeken werkte ze samen
met o.a. Eva Mouton, Pieter Gaudesaboos en Emma Thyssen. De
boeken Land in Zicht (2017) en Iedereen talent verschijnen ook in
Italië, Rusland en Korea. Samen met Pieter Gaudesaboos is ze dit
jaar te gast op het ‘literary Festival’ in Mantova Italy.

Bettie Elias (literatuur)
Bettie Elias is jeugdauteur en schrijft meeslepende boeken waarin
gevoelens centraal staan. Met haar levensechte en boeiende verhalen
won ze viermaal een Boekenwelp en kreeg ze vijf keer een bekroning
van de Kinder- en Jeugdjury. Verschillende van haar 32 boeken werden
vertaald naar het Duits, Engels, Frans en Deens. Haar laatste boek, De
lege schommel, vertelt het verhaal van een vluchtelingenkind uit Syrië.
Een boek over afscheid nemen, vluchten en vriendschap.
Bettie zetelt tevens als bestuurder in Ondernemers voor Ondernemers
vzw en is lid van de algemene vergadering van de Vlaamse
Kunstcollectie vzw.

Eva Cardon (strip & illustratie)
Als illustrator en beeldverhaalauteur maakt Eva Cardon onder
artiestennaam Ephameron gevoelig, verhalend werk over het leven
van alledag. Ze organiseert, over de 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
re/collection (eind 2017) verzamelde ze een lijvige selectie van
tekeningen en schilderijen uit haar reisdagboeken. Momenteel werkt
ze aan LUCA School of Arts aan een doctoraat in de Kunsten over het
autobiografische artistieke beeldverhaal.

Lies Van Gasse (illustratie & poëzie)
Lies Van Gasse (1983) is dichter, beeldend kunstenaar en leraar. Ze
debuteerde in 2008 bij Wereldbibliotheek met de bundel Hetzelfde
gedicht steeds weer. Sindsdien is ze een van de actiefste jonge
stemmen in de Vlaamse poëzie. Ze publiceerde de graphic poems
Sylvia, Waterdicht (samen met Peter Theunynck), Exodus en Zand
op een zeebed, en de met de prijs van de provincie Oost-Vlaanderen
bekroonde bundel Brak de waterdrager. In 2012 verscheen haar
bundel Wenteling en in 2017 de dichtbundel Wassende stad. Van
Gasse maakt in haar werk vaak de brug tussen tekst en beeld, die op
fascinerende wijze gemixt worden. In 2016 werd ze daarvoor bekroond
met de Dirk Martensprijs.
deAuteurs
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Fikry El Azzouzi (theater)
Fikry El Azzouzi is schrijver en theatermaker. In 2010 debuteerde hij
met zijn roman Het Schapenfeest dat lovend werd onthaal. Zijn
volgende roman Drarrie in de nacht werd genomineerd voor De gouden boekenuil en won De Arkprijs van het Vrije woord, de vertaling
werd in Duitsland een bestseller. Zijn laatste roman Alleen Zij is een
liefdesverhaal tegen de achtergrond van een losgeslagen wereld waar
angst, paniek en polarisering het pleit lijkt te winnen. Fikry El Azzouzi
maakt deel uit van het KVS-ensemble en schreef de teksten van
Malcolm X, PAX EUROPA en Drarrie in de nacht. Zijn laatste
theaterstuk is SALAM en wordt opgevoerd door NNT Groningen.

Eva Küpper (documentaire)
Eva Küpper is werkzaam als audiovisueel auteur en regisseur
documentaire. In 2009 behaalde ze haar Master in film aan het KASK
te Gent en een jaar later ontving ze 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-auteur-en
regisseur, de prijs voor ‘Best Canadian Feature’ op Hot Docs film
festival in Toronto 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 werd haar nieuwe documentaire
Between the Devil and my Deep Blue Skin uitgezonden in het kader
van de reeks Steenweg. Ze werkt momenteel aan twee lange
documentaires, een lange versie van Between the Devil (i.s.m. BBC
Scotland), en een ambitieus project genaamd Dark Rider waarvoor
binnenkort de productiefase van start gaat.

Thom Vander Beken (documentaire)
Thom Vander Beken is een Belgische documentairefilmmaker die
woont in Brussel en Tel Aviv. Na zijn studies aan de Universiteit in Gent
volgde hij een regie-opleiding aan de LUCA, School of Arts in Brussel.
Sinds 2008 werkt hij als onafhankelijk documentairefilmmaker.
Hij realiseerde verschillende lange documentaires waaronder Lost in
Transition en Martin’s Journey. In 2017 ging zijn eerste film I Know You
Are There in première tijdens het documentaire filmfestival Visions
du Reel in Zwitserland als onderdeel van de Regard Neuf-competitie.
De film won een speciale vermelding. Momenteel werkt hij aan
The War Inside, een film over Arabische en Joodse psychologen in
Jeruzalem.
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Raf Reyntjens (Scenario en regie)
Raf Reyntjens (°1975) is scenarist en regisseur van zowel fictie, reclame als videoclips. Na zijn studies aan het RITCS, schreef en regisseerde hij twee kortfilms met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol.
De sci-fi fantasy A Message From Outer Space was een festival hit en
Tunnelrat, over de ondergrondse oorlogsvoering tijdens WOI, werd
vertoond tijdens MoMA’s tentoonstelling The Great War - A Cinematic
Legacy. In 2015 verscheen zijn langspeelfilmdebuut, een tragikomische
roadmovie met Gene Bervoets en Jeroen Perceval in de hoofdrollen.
Paradise Trips won drie Ensors op het filmfestival van Oostende.
Raf regisseerde ook talloze gelauwerde reclamefilms en videoclips. Zo
regisseerde hij voor Stromae de clips Peace or Violence en Papaoutai.
Die laatste werd meer dan 500 miljoen keer bekeken op Youtube. In
2018 co-regisseert hij de Vlaamse fictiereeks Phil Frisco, in een
productie van Cartouche en Dedsit voor VTM. Daarnaast ontwikkelt
hij zijn tweede langspeelfilm Leven na Zoro, die zal geproduceerd
worden door Xavier Rombaut voor Bulletproof Cupid.

Joël Vanhoebrouck (regie)
Joël Vanhoebrouck werkte in 1997 zijn studies af als regisseur aan het
RITCS in Brussel. Na zijn studies werkte hij als regie-assistent op
Franstalige en Vlaamse films zoals o.a. Un Honnête Commercant, Any
Way the Wind Blows, Ultranova, Buitenspel en Vermist.
Tussendoor regisseerde hij Joséphine, een kortfilm met Vlaamse en
Franstalige acteurs en won datzelfde jaar de Juryprijs op het Kortfilmfestival in Leuven. Vanaf 2007 kreeg hij de kans om als regisseur aan
de slag te gaan op de reeks Vermist voor VT4. Na het tweede seizoen
van Vermist draaide hij afleveringen van het eerste seizoen van Code
37 voor VTM. Dubbelleven (VRT) is de eerste reeks die hij volledig
alleen draait. In 2012 regisseerde hij zijn eerste langspeelfilm
Brasserie Romantiek, geschreven door Jean-Claude Van Rijckeghem
en Pat Beirs. Voor showrunner Philippe de Schepper regisseerde hij
Eigen Kweek (VRT) dat een publiek succes werd. Hij draaide er nog
twee vervolgseizoenen van. In 2017 draait hij de politieserie
De Infiltrant (VTM) dat in 2018 uitgezonden wordt.
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Team van deAuteurs

Katrien Van der Perre
Algemeen directeur
kvanderperre@deauteurs.be

Barbara Cardoen
Adjunct directeur & ledenrelaties
bcardoen@deauteurs.be

Barbara Persyn
Juridisch directeur & lobby
bpersyn@deauteurs.be

Sarah Gomez Orueta
Communicatieverantwoordelijke
sgomez@deauteurs.be

Lara Leo
Beheerder podiumkunsten
& literaire rechten
lleo@deauteurs.be

Bregje Stockbroekx
Beheerder podiumkunsten
bstockbroekx@deauteurs.be

Chloé Van Beveren
Beheerder audiovisuele rechten
cvanbeveren@deauteurs.be

Dirk Matthijs (sinds februari 2018)
Boekhouder
dmatthijs@deauteurs.be

Annelies De Vos
(Huis van de Auteurs)
Verantwoordelijke depot &
onthaal
adevos@deauteurs.be
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Bestuursverslag jaarrekening 2017

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2017
VOORGELEGD AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 juni 2018

Bestuurders :				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

Dhr. D’Hiet Erik
Dhr. Carlo Van Baelen
Dhr. Vanhoebrouck Joël
Mevr. Van Gasse Lies
Mevr. Cardon Eva
Mevr. Brunhilde Borms
Mevr. Bettie Elias
Dhr. Vander beken Tom
Dhr Raf Reyntjens
Mevr. Küpper Eva
Dhr Fecriye el Azzouzi

Commissaris :				

Ronse De Craene J-B, Bedrijfsrevisoren

Aan de Algemene Vergadering
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Hierbij hebben wij de eer u het Bestuursverslag van onze vennootschap betreffende het boekjaar dat eindigt op
31 december 2017 voor te stellen.
Overeenkomstig artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen brengen wij hierbij verslag uit over de volgende
punten:
1° Commentaar op de jaarrekening
1) Omzet en provisie (96,1°)
De commissielonen bedragen 503.406,96€. De vennootschap deAuteurs keert enkel geldsommen uit die daadwerkelijk
geïnd werden en kan enkel kosten in rekening brengen die activiteiten dekken die daadwerkelijk werden betaald.
De omzet wordt enkel bepaald op grond van reële en vaste feiten en elementen.
2) Toe te kennen resultaat van het boekjaar (96,1°)
Het resultaat van het boekjaar 2017 bedraagt 0,00 €.
3) Posten op de balans die een belangrijke wijziging hebben ondergaan (96,1°)
De balans werd opgesteld volgens het nieuwe schema van de jaarrekening.
4) Belangrijkste risico’s en onzekerheden (96,1°)
De Vennootschap wordt geconfronteerd met de normale risico’s en onzekerheden die verbonden zijn aan de markt
waarin zij actief is. Wel dient gewezen te worden op het geding dat loopt tussen reprobel en de producten.
Rekening houdend met bovenstaande elementen, is er op heden geen reden om de volstorting van het kapitaal te
eisen van de vennoten.
2° Belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden (96,2°)
Na het einde van het boekjaar heeft er geen enkele belangrijke gebeurtenis plaatsgevonden die een ander licht zou
werpen op de jaarrekening afgesloten op 31/12/2017.
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3° Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap opmerkelijk kunnen beïnvloeden (96,3°)
Het vooruitzicht op inkomsten waardoor de vennootschap zich de volgende jaren zal kunnen ontwikkelen is gekend.
deAuteurs heeft een mandaat aan SACD gegeven zodat de backoffice kan gedeeld worden. Op het ogenblik dat
deAuteurs zelf de nodige tools heeft uitgewerkt, zal dit mandaat worden opgeheven.
4° Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (96,4°)
Geen enkele bijzondere activiteit dient te worden aangestipt inzake onderzoek en ontwikkeling.
5° Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren (96,5°)
Niet van toepassing.
6° Verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (96,6°)
Gelet op de reële vooruitzichten van ontvangsten in de toekomst werd de jaarrekening van de vennootschap opgesteld
in toepassing van het behoud van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit.
7° Gebruik van financiële instrumenten door de vennootschap
De vennootschap doet geen beroep op financiële instrumenten. Enkel de creditinteresten in de resultatenrekening
geven de bedragen weer die voorkomen in de zichtrekening.
Bij wijze van besluit verzoeken wij u de jaarrekening per 31 december 2017 zoals wij u die ter goedkeuring hebben
overgelegd goed te keuren en ontlasting te verlenen aan bestuurders en de commissaris, wat de uitvoering van hun
mandaten tijdens de loop van het voorbije boekjaar betreft.
8° Diverse informatie te verschaffen conform het KB van 25 april 2014
In het volledige jaarverslag werd al deze informatie opgenomen. Wat betreft de analytische opsplitsing van de kosten
verwijzen wij naar bijgevoegd overzicht.
Gedaan te Brussel op 13 juni 2018
Bestuurder			
Dhr D’Hiet Erik			

Bestuurder				
Dhr Van Baelen Carlo
		

Bestuurder
Dhr Vanhoebrouck Joël

Bestuurder			
Mevr Van Gasse Lies		

Bestuurder
Mevr Cardon Eva

Bestuurder
Mevr Borms Brunhilde

Bestuurder			
Mevr Elias Bettie		

Bestuurder				
Drh. Vander Beken Tom			

Bestuurder
Dhr Reyntjens Raf

Bestuurder			
Mevr Küpper Eva		

Bestuurder
Dhr el Azzouzi Fecriye
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Bijlage aan het bestuursverslag 2017 - Opsplitsing van de kosten
(overeenkomstig art XI 249 §3 WER)

Direct / indirect

Personeel
Huur
Vrijval voorzieningen 2016
Eigen kosten deAuteurs**
Voorzieningen 2017
Totaal

Totaal

Direct

Indirect

€ 205.010
€ 9.877
€ -31.788
€ 319.019
€ 1.289

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

€ 503.407

** Waarvan eigen culturele acties deAuteurs € 30.039

Volgens geïnde rechten

Audiovisueel

Geïnde rechten
€ 2.700.567

Verdeelde kosten
€ 399.336

Direct
€ 199.668

Indirect
€ 199.668

Theater
Reprografie
Leenrecht educ / cult
Thuiskopie
Totaal

€ 523.916
€ 25.562
€ 124.235
€ 30.083
€ 3.404.364

€ 77.472
€ 3.780
€ 18.371
€ 4.448
€ 503.407

€ 38.736
€ 1.890
€ 9.185
€ 2.224
€ 251.703

€ 38.736
€ 1.890
€ 9.185
€ 2.224
€ 251.703

AANDEEL TOTALE KOSTEN PER GEINDE RECHTEN

Personeel

Huur

Voorzieningen

Totaal

€ 7.835

Kosten
deAuteurs
€253.067

Audiovisueel

€ 162.627

€ -24.194

€ 399.336

Theater

€ 31.550

€ 1.520

€ 49.096

€ -4.694

€ 77.472

Reprografie

€ 1.539

€ 74

€ 2.395

€ 3.780

Leenrecht educ / cult

€ 7.481

€ 360

€ 11.642

Thuiskopie

€ 1.812

€ 87

€ 2.819

Totaal

€ 205.010

€ 9.877

€ 319.019

€ -229
€ -1.113
€ -270
€ - 30.499
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€ 18.371
€ 4.448
€ 503.407

jaarverslag 2017

AANDEEL DIRECTE KOSTEN PER GEINDE RECHTEN

Personeel

Huur

Kosten
deAuteurs

VoorTotaal
zieningen

Audiovisueel

€ 81.314

€ 3.918

€126.534

€ -12.097 € 199.668

Theater

€ 15.775

€ 760

€ 24.548

€ -2.347

€ 38.736

Reprografie

€ 770

€ 37

€ 1.198

€ 1.890

Leenrecht educ / cult

€ 3.741

€ 180

€ 5.821

Thuiskopie

€ 906

€ 44

€ 1.410

Totaal

€ 102.505

€ 4.939

€ 159.510

€ -115
€ -557
€ -135
€ -15.250

€ 9.185
€ 2.224
€ 251.703

AANDEEL INDIRECTE KOSTEN PER GEINDE RECHTEN

Personeel

Huur

Kosten
deAuteurs

VoorTotaal
zieningen

Audiovisueel

€ 81.314

€ 3.918

€126.534

€ -12.097 € 199.668

Theater

€ 15.775

€ 760

€ 24.548

€ -2.347

€ 38.736

Reprografie

€ 770

€ 37

€ 1.198

€ 1.890

Leenrecht educ / cult

€ 3.741

€ 180

€ 5.821

Thuiskopie

€ 906

€ 44

€ 1.410

Totaal

€ 102.505

€ 4.939

€ 159.510

€ -115
€ -557
€ -135
€ -15.250

€ 9.185
€ 2.224
€ 251.703

VOLGENS ART XI 249 §3 WER

Geïnde rechten

1.A

Totaal
€ 3.404.364

Totaal kosten
Totaal rechten + financiële opbrengsten
*rechten in afwachting van inning
*te verdelen geïnde rechten
*verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
* niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)
* financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten
Betaalde rechten
Vergoeding voor het beheer van rechten

1.B
1.C
1.C.1
1.C.2
1.C.3
1.C.4
1.C.5
1.D
2.

€ 503.407
€ 2.139.133
€ 22.476
€ 452.864
€ 1.663.793
€0
€0
€ 2.840.464
€ 503.407

deAuteurs
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