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bijna 200 professionele &  
juridische vragen behandeld

9 papieren depots

25 online depots

€ 31.800 toegekend aan 
beurzen & residenties

10 afstudeerbeurzen

16 audiovisuele beurzen

8 beurzen voor podiumkunsten 

8 beurzen voor literatuur en strip 
& illustratie 

2 schrijfresidenties

5%  

stijging in geïnde rechten t.o.v. 2020 

34%  

stijging in geïnde rechten t.o.v. 2019

2021 in cijfers

1.695 auteurs

119 nieuwe leden

€ 4.859.846,85  

 geïnde rechten

€ 3.762.455,32 
 verdeelde rechten

1.253 geabonneerden op  
de digitale nieuwsbrief, met een 
openingspercentage van 60%

1.687 volgers  
op Facebook

1.244 volgers  
op Instagram  

een bericht op sociale media  
bereikt gemiddeld 200 mensen
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Beste collega–auteurs,

Ondanks een moeilijke periode voor veel van onze auteurs, is dit toch een uitzonderlijk jaar geworden 
waarin creativiteit zegeviert. Welgeteld 3 Vlaamse films in Cannes, nationale en internationale  
erkenning voor onze literaire auteurs en illustratoren, de theaterwereld die trots rechtkrabbelt na 2 jaar 
van wisselende regelgeving, evenementen en festivals in binnen – en buitenland die weer live kunnen 
doorgaan zodat auteurs en publiek elkaar terug in levende lijve kunnen ontmoeten, denk aan Theater 
Aan Zee, Film Fest Gent, Grafixx, …  . Het getuigt van een enorme veerkracht binnen onze sector die 
alleen maar bewondering verdient. Daarnaast zien we een stijgend aantal kandidaten voor onze  
professionele en afstudeerbeurzen. Ook het feit dat deAuteurs blijft groeien – ondertussen  hebben 
we de kaap van 1.700 leden gerond – wijst erop dat jonge auteurs zich niet zomaar laten demotiveren 
en dat het auteurschap niets aan relevantie verloren is.

deAuteurs sloot het jaar af met een positieve balans. Die goede cijfers zijn broodnodig om als  
organisatie te blijven bouwen aan een sterke onafhankelijke positie en om leden kwalitatief te kunnen 
blijven ondersteunen. Een nieuwe software voor het beheer van rechten en een vernieuwde leden- 
portaal, die alles vlotter, overzichtelijker en gecentraliseerd zullen doen verlopen, zijn noodzakelijke 
investeringen ten einde onze leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We kregen veel vragen 
over internationaal beheer van audiovisuele rechten waarvoor deAuteurs een mandaat heeft gegeven 
aan SACD en SCAM. Heldere info daaromtrent vinden jullie in dit jaarverslag en op de website.

Ook dit jaar moest deAuteurs in tal van dossiers aan de slag om onze rechten in de toekomst te  
waarborgen. Zo blijft het online gebruik van ons repertoire bij de VRT voor discussie zorgen.  
Laat het duidelijk zijn: voor elke exploitatie, online of offline, en bij elke tussenkomst van een nieuwe 
exploitant – televisiezender, distributeur, platform – is toestemming vereist en moet het recht op  
vergoeding geregeld worden via de beheersvennootschappen. Dit principe werd onlangs bevestigd in 
de Europese Richtlijn en wordt nu omgezet in Belgisch recht. Hopelijk durft het Belgisch parlement het  
vergoedingsrecht voor elke online exploitatie te verankeren. 

Verder heeft deAuteurs alles in het werk gesteld om een deel van de € 19.000.000 die de regering ter 
beschikking stelde als COVID–19–compensatie voor de minderinkomsten aan auteursrechten en  
naburige rechten voor haar leden te innen en te verdelen. Net voor het jaareinde werd actie  
ondernomen tegen de controversiële (en geannuleerde) sluiting van de cultuursector:  
vice–voorzitter Angelo Tijssens kroop in zijn pen en er werd letterlijk op de bres gesprongen op de 
Kunstberg in Brussel!

Er zijn zoveel lopende dossiers en plannen dat onze raad van bestuur er een fulltime job van zou kunnen 
maken. We zijn echter ook allemaal auteurs met onze eigen ambities en een drukke agenda. Gelukkig 
wordt onze beheersvennootschap geleid door een gedreven team van prachtige mensen die voor ons 
op de barricaden staan. Voor hun tomeloze inzet kan ik hen niet genoeg bedanken. Zonder hen zou dit 
mooie verhaal nooit geschreven worden.

Ondanks alle inspanningen mogen we niet blind zijn voor wat er op ons afkomt. Internationale spelers 
krijgen steeds meer grip op onze markt en het klassieke rechtenmodel komt ook politiek onder druk te 
staan. Hier moeten wij een gepast antwoord kunnen bieden. Heldere communicatie met onze leden, 
een nauwere samenwerking met de belangenverenigingen, maar ook met de andere beheersvenoot-
schappen, en een actieve deelname aan het debat over de toekomst van onze sector staan ook  
volgend jaar hoog op de agenda. 

Aarzel daarom niet om jullie input en kennis met ons te delen. Enkel samen kunnen we erin slagen om 
onze kwetsbare positie te versterken.

Raf Reyntjens,  
Voorzitter deAuteurs
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1. Juridische structuur  
en bestuur

Sinds 1 januari 2020 is deAuteurs (ondernemingsnummer 0837.299.149) een CV conform het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De beheersvennootschap werd vergund bij ministerieel 
besluit van 25 augustus 2011, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2011. De maat-
schappelijke zetel is gevestigd in de Koninklijke Prinsstraat 87 te 1050 Brussel. Katrien Van der Perre 
is de algemeen directeur van deAuteurs. De raad van bestuur van 22 september 2021 herbenoemde 
Raf Reyntjens als voorzitter en Angelo Tijssens en Brunhilde Borms als vicevoorzitters, conform 
art. 17.2 van de statuten voor een hernieuwbaar mandaat van 2 jaar. Eind 2021 telde deAuteurs 1.695 
leden, nadat er in de loop van het jaar 119 nieuwe auteurs aansloten en er 7 auteurs ontslag namen. 

1.1 Verhouding met andere beheersvennootschappen of collectieve 
beheersorganisaties

deAuteurs werd in 2012 op vraag van de Nederlandstalige leden van SACD en SCAM 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 voor wat betreft de back-
office en het internationaal beheer. Op die manier werd de vlotte opvolging van het rechtenbeheer 
gegarandeerd en konden de kosten worden geoptimaliseerd. deAuteurs tekende mandaten met zowel 
SACD (inning en/of verdeling van audiovisuele rechten fictie en theaterrechten) als SCAM (inning en/of 
verdeling van audiovisuele rechten non–fictie). Deze internationale beheersvennootschappen behe-
ren zelf rechten in Frankrijk, Luxemburg & Canada, en hebben op hun beurt overeenkomsten gesloten 
met zustervennootschappen in het buitenland. Niet alle uitzendingen en exploitaties in het buitenland 
worden in het geval van een akkoord vergoed via het collectief beheer. Dit is verder afhankelijk van de 
contracten die de lokale vennootschappen ter plaatse hebben afgesloten met gebruikers. Naar 
aanleiding van een  klacht bij de Controledienst over de opvolging van internationale rechten stelde 
deAuteurs zich tot doel om hierover nog duidelijker te communiceren naar haar leden, zowel via de 
algemene informatie beschikbaar op de website als door middel van individueel advies. Ze blijft er 
bovendien naar streven om vergoedingen binnen een redelijke termijn te laten innen en uitbetalen en 
dringt daarbij aan op transparante informatie bij de buitenlandse zustervennootschappen.

deAuteurs is vennoot van Auvibel cv., zetelt in de raad van bestuur van Auvibel en is vertegenwoordigd 
in de colleges van auteurs van audiovisuele werken (CAV), geluidswerken (CAS) en van auteurs van 
literaire en fotografische werken (CALF). deAuteurs is vennoot van Reprobel cv., zetelt in de raad van 
bestuur van Reprobel en is vertegenwoordigd in de colleges van auteurs. Zij heeft een beheersmandaat 
gegeven voor “inning op mandaatbasis voor prints van auteursrechtelijk beschermde werken/uitgaven” 
en voor “welbepaalde vormen van digitaal hergebruik”. deAuteurs is tenslotte ook lid van de 
Society of Audiovisual Authors (SAA). 

https://wp.assets.sh/uploads/sites/1126/2022/04/deAuteurs_Internationaal-beheer.pdf
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1.2 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 de overheid. 
De missie wordt vertaald in vier prioritaire doelstellingen:
    

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  

1.3 Controle

In overeenstemming met artikel XI.273/13 Wetboek Economisch Recht worden de rekeningen van de 
vennootschap gecontroleerd door een commissaris. Op grond van het vennootschapsrecht wordt de 
commissaris door de algemene vergadering benoemd, op voorstel van de raad van bestuur. De alge-
mene vergadering van 22 juni 2021 benoemde Bedrijfsrevisoren Ronss–De Craene (Rendestede 31 te 
9400 Ninove), met als vertegenwoordiger Dhr. Jean–Benoît Ronse, opnieuw als commissaris voor een 
mandaat van 3 jaar. 

De beheersactiviteiten worden ook gecontroleerd door de Controledienst van de beheersvennoot-
schappen voor auteursrechten en naburige rechten van de FOD Economie. 

De vennootschap heeft een algemeen beleid om belangenconflicten te vermijden en hanteert een 
klachtenprocedure. 
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Auteur in de kijker: 
Ephameron

In haar werk documenteert Ephameron (Eva Cardon) intieme, onopvallende drama’s die samen een 
mensenleven vormen. Met 'Nooit meer alleen' gaat ze op zoek naar een (beeld)taal om verschillende 
facetten van het moederschap aan het begin van de 21e eeuw vast te leggen. Ze doet dat aan de hand 
van eigen ervaringen en getuigenissen van anderen. De veranderende relaties tussen moeder/vader/
kind worden tastbaar gemaakt in 7 hoofdstukken.

Het boek werd gelanceerd in De Studio (Antwerpen), met een tentoonstelling. Ze exposeerde haar 
werk vervolgens in Stiching Ijsberg (Damme) en ging er ook zelf aan de slag. Ephameron voorzag een 
reeks illustraties voor het literaire cross–over project GGG#8 ('Geschreven, Gedrukt en Getekend'), 
die te zien waren op de poëzieroute bij tien geselecteerde 
gedichten van Herman de Coninck.

© De Standaard Magazine, 06/02/2021

© De Morgen, 08/02/2021
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2. Inningen

2.1 Audiovisueel

deAuteurs onderhandelt contracten met de Vlaamse zenders, distributeurs en andere exploitanten. 
Ook in 2021 ging bijzondere aandacht uit naar de onderhandelingen van de online–rechten; 
het spreekt voor zich dat deze digitale exploitaties correct vergoed moeten worden. 
Met DPG/Medialaan werd reeds in 2020 een akkoord bereikt voor alle exploitaties, inclusief digitale 
exploitaties en de vergoeding van webisodes. Met de openbare omroep VRT blijven de onderhande-
lingen tot onze grote spijt moeizaam verlopen en kon er nog steeds geen akkoord worden bereikt over 
de digitale exploitaties op VRT NU. Om uit de impasse te geraken, heeft deAuteurs voorgesteld om 
een bemiddelingsprocedure op te starten. Met Streamz werd in december 2021 een akkoord bereikt. 
De eerste uitbetaling is voorzien voor het voorjaar van 2022. Ook met Studio 100 en SBS werd in de-
cember 2021 een akkoord bereikt. Met Telenet en Proximus verlopen de onderhandelingen vrij vlot en 
wordt verwacht in het voorjaar van 2022 een akkoord te bereiken.

2.2 Podiumkunsten

Ook in 2021 liet de COVID–19–pandemie zich voelen in de podiumkunstensector. Waar men in 2020 
nog kon rekenen op rechteninkomsten voor voorstellingen die eind 2019 en begin 2020 plaatsvonden, 
viel dit in 2021 helemaal weg. Zonder opvoeringen, geen opvoeringsrechten. De lange sluiting van de 
culturele sector zorgde dan ook voor een enorme terugval aan inkomsten. Dankzij de ondersteuning 
voorzien door de federale overheid, kon deAuteurs gelukkig een deel van de minderinkomsten com-
penseren en de leden die hiervoor in aanmerking kwamen nog een extra uitbetaling bezorgen in 
december 2021. 

2.3 Literatuur en illustraties

Via de overkoepelende beheersvennootschap Reprobel ontvangt deAuteurs verschillende vergoedin-
gen. De inkomsten uit de reprografievergoeding zijn nog steeds in stijgende lijn dankzij het groeiende 
repertoire en de mooie cijfers die Reprobel kan voorleggen: in 2021 inde deAuteurs € 231.419,23 aan 
reprografievergoedingen. Ook voor de vergoeding ter illustratie van onderwijs & onderzoek werd met 
een resultaat van € 73.538,91 een mooie stijging opgetekend. De inkomsten met betrekking tot de 
vergoeding voor prints bleef met € 47.307,66 stabiel tegenover 2020. Voor het leenrecht betekende de 
inning van € 42.755,67, een lichte daling tegenover voorgaande jaren. Het leenrecht is de enige soort 
rechten waarvoor er nog geen objectivering werd doorgevoerd in het auteurscollege van Reprobel.  
Begin 2022 werd er een akkoord gevonden over de krijtlijnen van deze objectivering. Dit zal in 2022 
verder worden uitgewerkt. deAuteurs wordt door Katrien Van der Perre en Lara Leo vertegenwoordigd 
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INNINGEN 2019 2020 2021

Audiovisueel € 2.591.991,16 € 3.949.606,15 € 4.185.611,97

Theater € 605.323,55 € 322.873,42 € 175.655,99

Reprografie € 109.275,04 € 164.121,81 € 213.419,23

Thuiskopie € 195.070,49 € 68.318,93 € 121.557,43

Leenrecht € 47.641,59 € 47.221,62 € 42.755,67

Onderwijs &  
Onderzoek

€ 53.916,86 € 20.842,00 € 73.538,91

Prints N.V.T. € 48.099,02 € 47.307,66

Exclusiviteitspremies € 11.400,00 € 2.857,20 € 0,00

TOTAAL € 3.614.618,69 € 4.623.940,15 € 4.859.846,85

VERDELINGEN 2019 2020 2021

Audiovisueel € 2.138.966,41 € 3.173.936,56 € 3.327.497,37

Theater € 466.604,70 € 301.082,58 € 134.326,60

Reprografie € 130.953,65 € 70.304,75 € 124.064,91

Thuiskopie € 74.505,31 € 103.521,67 € 109.133,16

Leenrecht € 90.724,30 € 41.111,63 € 33.851,09

Onderwijs &  
Onderzoek

€ 0,00 € 0,00 € 33.523,39

Prints N.V.T. € 0,00 € 0,00

Exclusiviteitspremies € 11.172,00 € 2.800,06 € 58,80

TOTAAL € 2.912.926,38 € 3.692.757,25 € 3.762.455,32

in de raad van bestuur van Reprobel. Lara Leo vertegenwoordigt deAuteurs in het Auteurscollege en is 
sinds de zomer van 2020 voorzitter.

Via Auvibel ontvangt deAuteurs daarnaast ook de vergoeding voor de literaire thuiskopie, dit jaar t.w.v. 
€ 62.507, een stijging tegenover het voorgaande jaar. deAuteurs wordt door Katrien Van der Perre 
vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Auvibel en in de auteurscolleges door Lara Leo. 
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2.4 COVID–19–compensatie

Uitzonderlijk werd in 2021 ook een COVID–19–compensatie van de federale regering geïnd en 
verdeeld. deAuteurs mocht € 207.258 ontvangen. Na aftrek van een uitzonderlijk verlaagde werkings-
kost van 5%, werd er in 2021 € 195.961,96 uitbetaald aan onze leden. Het verschil betreft door de bank 
teruggestorte betalingen (die in 2022 alsnog aan de auteurs konden worden betaald) en een zeer kleine 
– wettelijk verplichte – terugstorting aan de federale overheid, dit vanwege afrondingsverschillen.

2.5 Frequentie van de betalingen aan rechthebbenden 

De frequentie van de betalingen is afhankelijk van het soort rechten. 

Elke maand worden er audiovisuele rechten uitbetaald, volgens een vaste kalender per zender (en voor 
de meeste zenders per kwartaal). 

Opvoeringsrechten worden maandelijks uitbetaald. In de regel worden de rechten betaald in de maand 
die volgt op de vereffening van de rechtenfactuur door de organisator.

De rechten voor literaire en grafische werken worden verspreid over het jaar uitbetaald. Leden ontvan-
gen in principe één betaling per soort rechten/per jaar. De reprografierechten worden sinds jaar en dag 
rond 1 december uitbetaald. Het leenrecht wordt normaliter in het voorjaar uitbetaald. Gezien de lo-
pende onderhandelingen omtrent de objectivering van het leenrecht in 2021, werd het leenrecht vorig 
jaar uitzonderlijk later uitbetaald. In het voorjaar mochten leden wel de literaire thuiskopie ontvangen. 
In 2021 werd voor de eerste keer ook de vergoeding voor de onderwijsuitzondering uitbetaald. 

2.6 Rechten die niet binnen de termijn werden verdeeld en betaald

Sinds 1 januari 2018 geldt een termijn van 9 maanden na de afloop van het boekjaar waarin de rech-
teninkomsten zijn geïnd en een verkorte termijn van 6 maanden na ontvangst van de bedragen als het 
gaat om bedragen ontvangen binnen het kader van een vertegenwoordigingsovereenkomst. Gezien 
deAuteurs nagenoeg al haar rechten ontvangt via een vertegenwoordigingsovereenkomst, geldt in de 
meeste gevallen de verkorte termijn van 6 maanden.

Binnen de rechten die deAuteurs ontvangt in het kader van haar mandaatovereenkomsten, dient er 
een onderscheid gemaakt te worden tussen de rechten waarvan bij de betaling een overzicht wordt 
verkregen van de bedragen per auteur (zoals het geval is bij de betalingen door SACD en SCAM) en de 
bedragen die onverdeeld aan deAuteurs worden gestort (zoals het geval is bij de betalingen door 
Reprobel en Auvibel).

De betalingen uit de eerste categorie werden in 2021 zoals steeds binnen enkele weken na ontvangst 
verdeeld en betaald aan haar leden. In uitzonderlijke gevallen konden de rechten niet binnen de 
wettelijke termijn betaald worden omdat deAuteurs niet (meer) beschikte over een geldig 
rekeningnummer of omdat de betaling op vraag van de auteur werd uitgesteld.

De bedragen die deAuteurs ontvangt via Reprobel en Auvibel worden zo snel mogelijk verdeeld volgens 
een realistische verdeelkalender. Gezien de manier van verdelen van Reprobel en Auvibel, waar 
voorschot en saldo ver uit elkaar kunnen liggen, is het echter niet mogelijk alle bedragen binnen de 
vooropgezette 6 maanden te verdelen. Een aantal rechten konden bovendien niet tijdig uitbetaald 
worden omwille van het ontbreken van een geldig rekeningnummer. 
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2.7 Geweigerde licenties en redenen van weigering 

deAuteurs heeft in 2021 geen licenties geweigerd. 

2.8 Inhoudingen op rechteninkomsten

In toepassing van artikel XI 248 /4 W.E.R. en cfr. art. 45 van de statuten van deAuteurs werd op de 
algemene vergadering van 22 juni 2021 voorgesteld de provisionele inhouding voor alle rechten aan te 
houden aan 15%, met uitzondering van de exclusiviteitspremies waarvoor een inhouding van 2% blijft 
gehanteerd. Daarnaast werd door de raad van bestuur voorgesteld om 1% crisisbijdrage te heffen, gelet 
op de uitzonderlijke omstandigheden van de COVID–19–crisis en de daarmee gepaard gaande daling 
van inningen binnen bepaalde repertoires.
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Beurs in de kijker: 
Renate Raman & Joren Slaets

Audiovisueel • Ontwikkelingsbeurs kortfilm documentaire (2020) • € 1.000 • 'Yaren en de zon'

Renate Raman en Joren Slaets volgden Yaren die tijdens de zomer naar een rouwkamp gaat en daar 
nieuwe vrienden maakt. De documentaire werd voor verscheidene festivals geselecteerd, won de prijs 
voor Beste film Kinderjury op JEF Festival, tweede de prijs voor beste film op het Chicago Children 
Festival, de Teen Dox Award op ZagrebDox en kreeg een Special Mention op Kids Kino.  
Na voorstellingen op DOK Leipzig en IDFA, werd 'Yaren en de zon' aangekocht voor Op-Docs, het video 
on demand–platform van The New York Times, waar een gecureerde selectie van prijswinnende korte 
documentaires van onafhankelijke filmmakers wordt voorgesteld aan abonnees. De film staat daar nu 
levenslang te bekijken, een primeur voor een Belgische kortfilm. 

"De beurs heeft ons in staat gesteld om de uitrol en de promotie van onze kortfilm 
te optimaliseren en heeft enorm bijgedragen tot de zichtbaarheid van de film in het 
festivalparcours. Verder heeft hij ons extra geloof gegeven in onze film. Wij wilden 
hem maken, maar wanneer de buitenwereld er ook in gelooft, geeft je dat een extra 
stimulans. Je weet dat je het dan niet alleen voor jezelf doet, maar dat er mensen zijn 
die zeggen: 'maak hem, ik wil hem zien.’ Je staat voor heel veel uitdagingen en onze-
kerheden en elk duwtje in de juiste richting is heel welkom!” 
— Renate Raman & Joren Slaets
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3. Jaarcijfers 2021

3.1 Overzicht van opbrengsten en kosten in het boekjaar 2021

Details van onderstaande cijfers worden in het financieel verslag weergegeven.

deAuteurs 2021 BEDRAG

OPBRENGSTEN Statutaire afhoudingen € 788.033,55

Werkingskost COVID-19-compensatie € 10.362,90

Andere diverse opbrengsten € 176.172,78

TOTAAL OPBRENGSTEN € 974.569,23

KOSTEN Operationele kosten € 160.778,29

Representatiekosten € 4.4898,11

Intercompany € 269.245,35

Personeelskosten € 302.900,76

Bijdrage/Belastingen € 122.003,71

Andere diverse kosten € 743.48,85

TOTAAL KOSTEN € 974.175,07

RESULTAAT 2021 € 394, 16
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3.2 Uitsplitsing statutaire afhoudingen per exploitatiewijze

Details van onderstaande cijfers worden in het financieel verslag weergegeven.

EXPLOITATIEWIJZE BEDRAG 2021 %

Audiovisueel € 676.884,10 85,90%

Theater € 23.395,46 2,97%

Reprografie € 34.154,22 4,33%

Thuiskopie € 27.423,42 3,48%

Leenrecht € 6.840,88 0,87%

Onderwijs & Onderzoek € 11.766,23 1,49%

Prints € 7.569,23 0,96%

TOTAAL € 788.033,54 100%

Audiovisueel (85,90%) 

Leenrecht (0,87%)

Onderwijs & Onderzoek (1,49%) 

Prints (0,96%)

Reprografie (4,33%)

Theater (2,97%)

Thuiskopie (3,48%)

0,87% 1,49% 0,96%
4,33%

2,97%

3,48%

85,90%
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Auteur in de kijker: 
Fatinha Ramos

Fatinha Ramos heeft in 2021 een World Illustration Award in de wacht gesleept voor een illustratie over 
zelfdoding die ze maakte voor het Amerikaanse blad Scientific American. De World Illustration Awards 
worden uitgereikt door de Britse Association of Illustration en de Amerikaanse Directory of Illustration. 
Ramos haalde de shortlist met twee beelden: 'The other US epidemic', de illustratie die ze maakte voor 
het blad Scientific American, en de affiche die ze ontwierp voor de Voorleesweek.  
'The other US epidemic' haalde het in de categorie ‘Professional Editorial’.
Deze illustratie hoorde bij een stuk over de stijgende zelfmoordcijfers in de VS en de angst dat corona 
dat aantal de hoogte zou injagen.

"Ik wilde er een intelligent beeld bij bedenken dat niet in clichés zou vervallen. Ik heb 
in de illustratie twee perspectieven verwerkt: dat van degene die  
achterblijft en dat van degene die vertrekt. De eerste gaat op in de  
achtergrond. Wie achterblijft, omarmt een leegte, iemand die er niet meer is." 
— Fatinha Ramos

© Ann Dewulf © Fatinha Ramos
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4. Culturele steun, beurzen en 
promotie

Via het deAuteursfonds en de samenwerkingen met SACD en SCAM steunt deAuteurs auteurs en hun 
werk. Ze sluit partnerschappen af met festivals en culturele spelers, organiseert evenementen, 
promoot het repertoire van haar leden en biedt een individueel beurzenprogramma aan. 

In 2021 werden opnieuw heel wat initiatieven, zowel vaste waarden als nieuwe projecten, ondersteund. 
Lof gaat uit naar alle organisatoren die onder een regime van snel veranderende maatregelen erin 
slaagden om de formule van hun event of festival aan te passen. Daarnaast getuigt het stijgende aantal 
beursaanvragen ook van het ongelooflijke doorzettingsvermogen en de passie van auteurs.

4.1 Structurele steun aan beroepsverenigingen

Het belang van het bestaan van de beroepsverenigingen hoeft geen betoog: ze zijn essentieel in de 
vertegenwoordiging en professionalisering van auteurs, over de grenzen van de verschillende 
beheersvennootschappen heen. Om die reden verleent deAuteurs dan ook een jaarlijkse steun aan de 
algemene werking van de Unie van Regisseurs, de Vlaamse Auteursvereniging (VAV), de Scenaristengilde 
en de Society of Audiovisual Authors (SAA).
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De Jamies
deAuteurs startte een samenwerking op met De 
Jamies, de Vlaamse online video awards. 

Niet alleen was ze bijdragende partner aan de live 
show, Katrien Van der Perre gaf ook een 
masterclass over auteursrechten op sociale 
media binnen het Tutorial–parcours, dat jonge 
makers van digitale en sociale media–content 
wil inspireren. 

In het kader van deze samenwerking voegde 
deAuteurs een ontwikkelingsbeurs voor 
YouTube–makers toe aan haar beurzenprogram-
ma.

Anima 
Op 16 februari 2021 organiseerde deAuteurs 
samen met Amplo en Mediarte een student day 
tijdens het animatiefestival Anima. Enkele 
cruciale thema’s voor jonge makers werden be-
handeld in het online panelgesprek  
‘Hoe bouw je een professioneel parcours uit in 
de animatiesector?’. 

Auteur Jeroen Ceulebrouck maakte naam met de 
kortfilm ‘Antartica’ en is een art director en s 
enior animator voor o.a. Lunanime. Aan de hand 
van zijn parcours reikten Amplo, Mediarte en 
deAuteurs in deze infosessie waardevolle
 informatie aan die studenten bij hun afstuderen 
op zak willen hebben. 

4.2 Projectsteun
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Cross–overLab 
Het Cross–overLab (april–november 2021) is een initiatief van het VAF, Nederlands Filmfonds, 
deAuteurs in samenwerking met Literatuur Vlaanderen, deBuren, Mediadesk, Stimuleringsfonds, 
Creatieve Industrie en Letterenfonds. Tijdens een creatief traject van 6 maanden schakelen makers 
met behulp van hoogstaande coachings, workshops en masterclasses over naar een medium waarin ze 
vooraf nog niet professioneel actief waren. Coaches van dienst waren Nolwenn Guiziou, Esther Van 
Driesum, Niels ’t Hooft en Michael De Cock. 

Uit meer dan 60 inzendingen van Belgische en Nederlandse professionals uit de wereld van fictie, 
documentaire, animatie, theater, literatuur, poëzie en games werden 7 kandidaten geselecteerd met 6 
projecten:

 • Domien Huyghe en Gudrun Wylleman met ‘Jack & de slinkende stad’
 • Amira Daoudi met ‘Loulou’
 • Yamina Takkatz met ‘Les boucles d’oreilles’
 • Willemiek Kluijfhout met ‘Lady Lazarus’
 • Michael van Peel met ‘Passe–Partout’
 • Lisette Ma Neza met ‘Hier en daar’

Als sluitstuk presenteerden de kandidaten tijdens Dramaastricht hun projecten aan professionals en 
een jury bestaande uit Miryam van Lier, Jedidjah Julia Noomen en Jenny Mijnhijmer. De jury vond 
‘LouLou’ van Amira Daoudi het meest veelbelovende project. Zij kreeg naast een geldprijs van € 5.000 
de mogelijkheid om met een coach naar keuze het werk verder te ontwikkelen. De samenwerking werd 
geëvalueerd en momenteel wordt nagedacht over een volgende editie in 2023.
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"Mijn deelname aan het Crossoverlab was een geweldige ervaring. Als grafisch 
vormgever gespecialiseerd in het maken van theater- en filmposters zat ik al lang te 
broeden op het maken van een eigen film. Dankzij het Crossoverlab heb ik de kans 
gekregen om dit idee verder uit te werken en concreet vorm te geven. De energie 
tussen de organisatoren, de begeleiders en de deelnemers werkte zeer inspirerend 
en gaven me het nodige zelfvertrouwen. Ik sta te poppelen om er eindelijk aan te 
kunnen beginnen. Ik heb Loulou gebeld en ze was er ook blij mee. Dat maakt mijn hart 
extra warm!" 
— Amira Daoudi
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Theater aan Zee (TAZ)
In 2021 was verwondering één van de hoofdthema’s van het populaire theaterfestival, en dat werd ook 
letterlijk genomen. Op woensdag 28 juli werd Oostende wakker met “De Wereld Krijgt Mij”, de slotzin 
uit het gedicht dat Bart Moeyaert voor de gelegenheid schreef op vraag van deAuteurs en het 
Poëziecentrum. Die zin verscheen in de vroege uurtjes op het strand en werd omringd door duizenden 
kleurrijke bloemen van papier gemaakt door jong en oud. In de voorstelling ‘Bonjour en Goedendag’ 
ging Dichter des Vaderlands Carl Norac in gesprek met Mustafa Kör, die de fakkel vanaf januari 2022 
van hem overneemt. Illustrator Gerda Dendooven, die al lange tijd samenwerkt met Norac voor zijn  
kinderboeken, sloot aan bij het gesprek en tekende live bij de voordracht. 

In samenwerking met het Poëziecentrum bracht deAuteurs 'Ode aan de Jeugd' door een aantal  
beloftevolle jonge makers een podium te geven. Lisette Ma Neza en poetryband verrasten met een 
performance die balanceerde tussen pijnlijk direct en verliefde naïviteit. Presentator Ella Michiels ging 
daarna in gesprek met Lisette Ma Neza, acteur Flor Van Severen (Camping Sunset) en auteur Ibe Rossel 
(‘Shakespeare kent mij beter dan mijn lief’). Onze leden woonden de voorstelling bij en werden nadien 
verwend met een high tea in Souvenir D’Ostende. Curator en V.U.B.–rector Caroline Pauwels stelde de 
hardcover editie voor van haar boek Ode aan de verwondering. Voor deze nieuwe editie maakte  
Gerda Dendooven passende illustraties en selecteerde/schreef Bart Moeyaert gedichten die uiting 
geven aan de verwondering in al haar veelzijdigheid. Voor de boekpresentatie interviewde  
Anna Luyten Caroline Pauwels over het boek, Bart Moeyaert bracht enkele gedichten terwijl Gerda 
Dendooven illustreerde.

© Bart Moeyaert & Gerda Dendooven
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'De  
grootste  
bloemenzee' 

© Yannick Sas

© Bart Moeyaert & Gerda Dendooven
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'Ode aan de verwondering'
© Inge Baes
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'Bonjour en Goedendag'
© Kathie Danneels
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'Ode aan de jeugd'
© Elizabeth Geerts
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Netwerk Aalst
Tijdens de zomer screende Netwerk Aalst, 
centrum voor hedendaagse kunst en onafhanke-
lijk filmhuis, een reeks films in open lucht. 

Samen met hen lanceerde deAuteurs het 
initiatief de MAKERS. Aangezien auteurs 
fungeren als de bouwstenen van onze cinema en 
er zonder hen geen verhalen, dialoog, films of 
publiek zou zijn, werden ze in deze samenwerking 
op het voorplan geplaatst. 

Volgende MAKERS maakten het programma en 
zorgden voor een inleiding bij een vertoning: 
Musto Al Amo, Gloria Boateng, Bockie de Repper, 
Joke Devynck, Malin–Sarah Gozin, Anthony Nti, 
Sine Özbilge, Michaël R. Roskam, Supercontent, 
Griet Teck en Lynn Van Royen. 

Brussels International Film Festival 
(BRIFF)
Het BRIFF, Amplo, Mediarte, ASA, SACD, 
deAuteurs en de Scenaristengilde bundelden 
hun krachten in de organisatie van een 
'Screenwriter’s Day' waar tijdens een sessie voor 
beginnende scenaristen werd besproken hoe een 
carrière als scenarioschrijver kan uitgebouwd  
worden. 

Scenarist Miwako Van Weyenberg deelde haar 
ervaring over het begin van haar carrière en de 
evolutie ervan, de te vermijden valkuilen en de 
essentiële stappen die je moet zetten. 
Aminata Demba modereerde het gesprek waar 
ook Mediarte, deAuteurs en het VAF aan 
deelnamen. 

Een tweede sessie voor professionelen ging 
dieper in op de mogelijkheden die nieuwe digitale 
platformen bieden aan scenarioschrijvers. 
Scenarist Jean–Luc Goossens modereerde dit 
gesprek tussen François Touwaide (producent van 
de Belgische serie ‘Into the Night’ voor Netflix), 
Nico Moolenaar (scenarist van de Belgische serie 
‘Undercover’, uitgezonden op Netflix), 
Claire Dixsaut (pitcholoog) en Peter Vindevogel 
(CEO van Streamz). Beide sessies vonden live  
plaats en werden simultaan online gestreamd. 
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Digitale Apero Poëzie
Na 4 succesvolle edities op Theater aan Zee, 
presenteerden Poëziecentrum en deAuteurs 3 
digitale afleveringen van Apéro Poëzie in het 
najaar van 2021. 

Daarin ging Carl De Strycker, directeur van het 
Poëziecentrum, in gesprek met 3 interessan-
te duo’s: acteur en presentator Dominique Van 
Malder & dichter Delphine Lecompte, Heleen 
Debruyne & dichter Joke van Leeuwen en Joppe 
De Campeneere & dichter Maud Vanhauwaert. 
Gerda Dendooven illustreerde bij de 3 prachtige 
gesprekken over poëzie.

Brussels Short Film Festival (BSSF)
Op het BSFF werd een workshop pitchen 
georganiseerd in samenwerking met de 
Scenaristengilde.

Na een inleiding door gastdocent scenarist en 
producent Piet Sonck een een theoretisch ge-
deelte volgde een speedpitching–sessie tijdens 
dewelke deelnemers de unieke kans kregen om 
hun pitch te oefenen voor gevestigde 
producenten als Elisa Heene (Mirage), 
Roxanne Sarkozi (De Wereldvrede), 
Brecht Van Elslande (Animaltank), 
Raf Roosens (Rococo) en Piet Sonck 
(Gypsy Productions) zelf.

Geselecteerde regisseurs en scenaristen konden 
de Prijs voor Beste Pitch van € 500 in de wacht 
slepen, aangeboden door deAuteurs. 
Sarah Lederman won de prijs voor haar eerste 
professionele kortfilm 'Lola & Limor'.

© Gerda Dendooven
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Film Fest Gent
De jaarlijkse 'Dag van het Filmberoep' op 
Film Fest Gent is een belangrijk samenkomen van 
professionelen uit de filmindustrie. deAuteurs 
was partner van de 2 rondetafelgesprekken die 
de Unie van Regisseurs die dag organiseerde. 

In de Directors Roundtable gingen 5 
Vlaamse fictieregisseurs in op hun  
werkervaringen in het buitenland: 
Hans Herbots (o.a. ‘The Serpent’, ‘Riviera’),  
Gilles Coulier (o.a. ‘War of the World’),  
Cecilia Verheyden (o.a. ‘Ferry’, ‘Undercover’) en 
Teodora Ana Mihai (o.a. ‘La Civil’) & Jan Matthys 
(o.a. ‘Vikings’, ‘Before We Die’).

Daarna volgde een panelgesprek met enkele 
belangrijke spelers uit de audiovisuele sector 
zoals VAF, VRT, SBS, Streamz, KFD en VOFTP over 
de evolutie van de Vlaamse sector in het licht van 
de globalisering .

Grafixx
Het festival van de grafische kunsten Grafixx 
is jaarlijks een viering van papier en print in De 
Studio in Antwerpen. Van 26 tot 28 november 
konden makers en publiek genieten van lezingen, 
tentoonstellingen, workshops en meer. deAu-
teurs steunde als partner de workshop zeefdruk 
van Juliane Noll.

© Nisran Azouaghe
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Internationaal Kortfilmfestival Leuven 
(IKL)
Na enkele jaren afwezigheid tekende deAuteurs 
terug present op het IKL. Op dinsdag 7 december 
gaf bestuurslid Anouk Fortunier een masterclass, 
waarna een netwerk drink werd aangeboden in 
samenwerking met de Unie van Regisseurs. 

De voorleesclub 
In november werden tijdens de Boekenmaand tal 
van boeken, schrijvers en illustratoren in de kijker 
gezet. deAuteurs werkte als trotse partner mee 
aan de eerste editie van De voorleesclub, een 
initiatief van VRT samen met Iedereen Leest en 
Luisterpuntbibliotheek. 

Bekende Vlamingen lazen in dit nieuwe televisie-
programma hun kinderen, neven en nichtjes of 
kleinkinderen voor uit een fraaie selectie 
kinder– en prentenboeken. Tijdens het lezen 
kwam je als kijker én lezer in het universum van 
het boek terecht, want de tekeningen leken tot 
leven te komen. Boeken van leden zoals Jan De 
Kinder, Fatinha Ramos, Leo Timmers, Carll Cneut, 
Benjamin Leroy, Hanne Luyten, Joris Thys en 
Mattias De Leeuw werden zo omgetoverd in 
audiovisuele pareltjes, een realisatie van 
productiehuis De Chinezen. 

De afleveringen werden tijdens de herfstvakantie 
gelanceerd en daarna ter beschikking gesteld op 
VRT NU. Om heel Vlaanderen te besmetten met 
de leesmicrobe werd in aanloop naar de 
Voorleesweek een campagne opgezet om 
iedereen aan het (voor)lezen te krijgen door lid 
te worden van De voorleesclub. Door zelf een 
mooi verhaal voor te lezen en er een video van te 
maken, kon je kans maken op een voorleessessie 
van een bekende voorlezer thuis, op school of 
in de bib. De beste video’s kregen een bijzonder 
plekje in De voorleesclubbibliotheek op VRT NU.
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Poëziedebuutprijs 
De Poëziedebuutpijs is de prijs waarmee deAuteurs en Poëziecentrum opkomende, nieuwe dichters 
sinds 2017 ondersteunen. Ook in 2021 werden de genomineerden voorgesteld aan de hand van 
videoportretten. De laureaat werd bekend gemaakt in de Standaard der Letteren d.m.v. een interview 
en de publicatie van het winnende gedicht. Dankzij deze alternatieve uitreiking kreeg de prijs niet al-
leen heel wat pers maar bereikte ze ook een breed publiek. 

J.V. Neylen (°1989) werd met haar eerste bundel ‘En niet bij machte’ (bij Atlas Contact) de winnaar van 
de vijfde Poëziedebuutprijs en kreeg naast deze titel ook een geldprijs van € 1.500. 

Naast J.V. Neylen selecteerde de jury nog 3 dichters omwille van hun bijzondere poëziedebuut uit 
2020: Anna de Bruyckere (‘Permanente bewoning’, bij Cossee), Elly Stolwijk (‘Liefde de vluchtige holte’ 
bij In de Knipscheer) en Meity Völke (‘Aan het licht’ bij De Arbeiderspers). deAuteurs betaalde mee aan 
de productie van het videoportret van de winnaar en droeg bij aan het prijzengeld.

©
 G

er
t 

Jo
ch

em
s



JAARVERSLAG 2021 P32

DEAUTEURSAUTEUR IN DE KIJKER

Auteurs in de kijker: 
Lukas Dhont & Angelo Tijssens

Lukas Dhont maakte 4 jaar geleden indruk in Cannes met zijn eerste langspeelfilm 'Girl'. De film was 
2018 geselecteerd voor de nevencompetitie Un certain regard en won de Caméra d'Or, de prijs voor 
het beste debuut. Het betekende het begin van een opmerkelijk succesverhaal, lokaal en internati-
onaal. Nu is Dhont met zijn tweede film 'Close' opgenomen in de officiële competitie en dingt hij dus 
mee naar de Gouden Palm op de 75ste editie van het filmfestival. 

Opvallend: de film werd geselecteerd op basis van een werkversie en zal in première gaan in Cannes. 

Dhont schreeft het scenario van de film opnieuw samen met Angelo Tijssens, ook de co–scenarist 
voor 'Girl'.

'Close' gaat over twee dertienjarige jongens, Leo en Remi, wiens intense vriendschap abrupt wordt 
afgebroken. Vol onbegrip zoekt Leo toenadering tot Sophie, de moeder van Remi. De hoofdrollen  
worden vertolkt door nieuwkomers Eden Dambrine en Gustav De waele en door gevestige waarden 
Emilie Dequenne en Léa Drucker.
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4.3 Beurzen

Een aanzienlijk deel van het deAuteursfonds gaat naar individuele beurzen voor leden. Het aantal 
beschikbare beurzen werd opgetrokken om meer auteurs een – vaak broodnodig – financieel duwtje 
in de rug te geven in de ontwikkeling van hun werk. Het beurzenprogramma richt zich zowel op jonge 
makers (afstudeerbeurzen) als gevestigde auteurs (professionele beurzen).

Afstudeerbeurzen
Het eindwerk van studenten is vaak het visitekaartje om hun verdere carrière uit te bouwen in de 
sector. deAuteurs biedt in samenwerking met SACD en SCAM afstudeerbeurzen die bijdragen tot het 
professionaliseren van dat eindwerk. Volgende studenten ontvingen een audiovisuele beurs t.w.v. 
€ 1.000: Olaf Roukens, Karen De Bruyn, Aulana Fetahaja, Jules De Pauw, Julia Granillo Tostado,  
Bas Van Hoeck, Khaël Touag en Kai Kubicki. Larissa Merzthal Linares en Robin Hendrix kregen elk 
een grafische afstudeerbeurs t.w.v. € 500.

Professionele beurzen 
Het aanbod professionele beurzen is zeer divers en gaat van ontwikkelingsbeurzen tot reisbeurzen, 
captatiebeurzen en productiebeurzen, t.w.v. € 1.000 tenzij anders vermeld.

— Audiovisueel
 • Beurs voor de ontwikkeling van een documentaire 
Met deze beurzen wil deAuteurs in samenwerking met SCAM extra steun bieden aan een project, los 
van de productie of verspreiding van de film. Deze steun werd toegekend aan Zohra Benhammou  
(‘Entre deux’), Kinshuk Surjan (‘Marching in the Dark’), Volkan Üce (‘Over Paarden, Wijven en Wapens’),  
Mirna Everhard (‘Der Archivare’) en Sien Versteyhe (‘The after effects’).

 • Beurs voor de ontwikkeling van een kortfilm – fictie of documentaire 
Daphne van den Blink (‘Matroos’) en Timo Vergauwen (‘Em, aldus Aldo’) kregen een beurs voor  
documentaire. Enzo Smits (‘Daysleeper’) ontving een beurs voor de ontwikkeling van een fictie kortfilm.

 • Beurs voor de ontwikkeling van een fictieproject – film of serie
Met deze beurzen wil deAuteurs in samenwerking met SACD extra steun bieden aan een project, los 
van de productie of verspreiding van het werk. Deze steun werd toegekend aan Sun Mee Cattrysse 
(‘EOMMA’), Lars Damoiseaux (‘Buffalo Johansson’), Bülent Özturk (‘Seven Hills’) en  
Anke Blondé (‘Oogst’). 

 • Beurs voor de ontwikkeling van een webserie
Met deze beurzen wil deAuteurs inspelen op het nieuwe kijkgedrag van publiek, online en on demand. 
Britt Maes ontving de beurs voor 'We are petlovers', Willem De Maeseneer kreeg steun voor  
'The Big Little Things in Life'. 
 
 • Beurs voor de ontwikkeling van een audiowerk
Nieuw sinds 2020 is de beurs voor audiowerk. Sofie Vandamme en Heleen Debruyne ontvingen als 
eerste de beurs voor hun podcastreeks ‘Wilde wijven’ (betaling 2021). In 2021 werd de beurs toegekend 
aan Frederika Del Nero (‘Philemon’, een audiowandeling) en Laura Vroom (‘Zet u’).

— Podiumkunsten
 • Beurs voor de integrale opname van een werk
Deze beurs wordt ter beschikking gesteld voor de integrale opname van een theater–, dans– of 
circusproductie. De beurs wordt niet verleend voor opnames uitgevoerd door een televisiezender. 
Nele Vereecken ontving deze beurs voor de captatie van ‘Angel’.
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 • Beurs voor de ontwikkeling van een theatervoorstelling, performance
Er werden verschillende beurzen ter beschikking gesteld voor theaterwerken of performances in  
ontwikkelingsfase. Flor Declercq ('Bloedbad Borgerhout'), Ellis Meeusen (‘Eerst’), Nelle Hens  
('Not Thus, Not Thus'), Julie Cafmeyer ('Erotic City'), Ugo Dehaes ('Cyborgs'), Simon De Vos ('Een engel 
gaat voorbij' ) mochten er 1 ontvangen.

 • Productiebeurs theater
Deze beurs kunnen theatermakers gebruiken tijdens het voorbereiden van de voorstelling. Ze werd in 
2021 toegekend aan Bastiaan Vandendriessche ('Dorian').

— Literatuur en Strip & Illustratie
 • Reisbeurs literair
Zowel Kim Crabeels als Joris Thys ontvingen deze beurs t.w.v. € 750 om naar Bologna Children’s Book 
Fair (Italië) af te reizen.  

 • Beurs voor de ontwikkeling van een literair project
Deze beurs werd in samenwerking met SCAM ter beschikking gesteld om auteurs te helpen een literair 
project te ontwikkelen. Ze is bedoeld om een deel van de kosten in het kader van dit project te 
dekken zoals bv. verplaatsingen gelinkt aan het project, de aankoop van specifiek materiaal, enz. 
Volgende auteurs kregen een beurs:  
Barbara Rottiers ('Leve Astrid!'),  Hannah Roels ('Naar Huis zwemmen') Kristof Devos ('Koko'),  
Ibe Rossel ('De eenzaamste taal ter wereld'), Steven Degryse ('Glorie Verdorie') en  
Luc Descamps ('Gewoon mezelf').

 • Schrijversresidentie Passa Porta
In samenwerking met SCAM biedt deAuteurs een residentie aan in het internationaal schrijvershuis 
Passa Porta in Brussel. Naast de tijd en ruimte krijgt de auteur ook een wekelijkse toelage van € 250. 
In november trok Hans Depelchin zich 2 weken terug oa om er te werken aan zijn eerste dichtbundel, 
'Spanriem'.

 • Schrijversresidentie Zweden
In samenwerking met Joke Guns en Astrid Lindgrens Näs (Vimmerby) creërde deAuteurs een residentie 
voor jeugdauteurs in Zweden. In september 2021 trok Elke De Gezelle naar Zweden, waar ze gedurende 
2 weken in afzondering aan haar nieuwe boek schreef. 
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Beurs voor de ontwikkeling van een webserie

Willem De Maeseneer The Big Little Things in Life € 1.000

Britt Raes We are petlovers € 1.000

Beurs voor de ontwikkeling van een documentaire

Zohra Benhammou Entre deux € 1.000

Kinshuk Surjan Marching in the Dark € 1.000

Volkan Üce Over Paarden, Wijven en Wapens € 1.000

Mirna Everhard Der Archivare € 1.000

Sien Versteyhe The after effects € 1.000

Beurs voor de ontwikkeling van een kortfilm —  fictie of documentaire

Daphne van den Blink Matroos € 1.000

Timo Vergauwen Em, aldus Aldo € 1.000

Enzo Smits Daysleeper € 1.000

Beurs voor de ontwikkeling van een fictieproject — film of serie

Sun Mee Cattrysse EOMMA € 1.000

Lars Damoiseaux Buffalo Johansson € 1.000

Bülent Özturk Seven Hills € 1.000

Anke Blondé Oogst € 1.000

Beurs voor de ontwikkeling van een audiowerk

Sofie Vandamme 
en Heleen Debruyne

Podcastreeks ‘Wilde wijven’ 
(toekenning 2020, betaling 2021)

€ 1.000

Frederika Del Nero Philemon, een audiowandeling € 1.000

Laura Vroom Zet u € 1.000

AUDIOVISUEEL
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PODIUMKUNSTEN

Beurs voor de integrale opname van een werk

Nele Vereecken Angel € 1.250

Beurs voor de ontwikkeling van een theatervoorstelling, performance

Flor Declercq Bloedbad Borgerhout € 1.000

Ellis Meeusen Eerst € 1.000

Nelle Hens Not Thus, Not Thus € 1.000

Julie Cafmeyer Erotic City € 1.000

Ugo Dehaes Cyborgs € 1.000

Simon De Vos Een engel gaat voorbij € 1.000

Productiebeurs theater

Bastiaan Vandendriessche Dorian € 1.000

LITERATUUR EN STRIP & ILLUSTRATIE

Reisbeurs literair

Kim Crabeels Bologna Children’s Book Fair € 750

Joris Thys Bologna Children’s Book Fair € 750

Beurs voor de ontwikkeling van een literair project

Barbara Rottiers Leve Astrid! € 1.000

Hannah Roels Naar Huis zwemmen € 1.000

Kristof Devos Koko € 1.000

Ibe Rossel De eenzaamste taal ter wereld € 1.000

Lectrr Glorie Verdorie € 1.000

Luc Descamps Gewoon mezelf € 1.000

Schrijversresidentie Passa Porta

Hans Depelchin Spanriem € 250/week

Schrijversresidentie Zweden

Elke De Gezelle tweede boek
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Literatuur en Strip & Illustratie • schrijversresidentie Zweden

Beurs in de kijker: 
Elke De Gezelle
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Beurs in de kijker: 
Luc Descamps

Literatuur en Strip & Illustratie • Ontwikkelingsbeurs voor een literair project • € 1.000 • ‘Gewoon mezelf’

Luc Descamps kreeg een beurs ter ondersteuning van het het schrijven 'Gewoon mezelf'. Bij het boek werd 
ook een nummer (‘Jij Bestaat’) geschreven door Timo Descamps, Jérémie Vrielynck en Luc Descamps dat 
intussen ook op de radio gedraaid wordt. Beide artiesten hebben de boekvoorstelling in het Fakkelthea-
ter opgeluisterd. Eén van de personages uit het boek is nu actief op Instagram (gewoon_noemie) en zowel 
boek als nummer werden opgepikt tijdens De Warmste Week 2021. Descamps vertelt op talloze lezingen 
over het boek. Via de songtekst toon ik daarin aan hoe universeel (en dus niet gebonden aan gender) lief-
de is. 
Het werk is nog niet gedaan, want nu zet ik nog in op verwerkingsmateriaal voor in de klas.  
 

"Dit alles vergt een behoorlijke hoeveelheid werkuren. De beurs helpt om een deel van 
die tijd te 'kopen'. Voor mij betekent het niet alleen een zeer  
welgekomen financiële steun, maar ook een appreciatie voor de 20 jaar  
intense arbeid die me heeft gebracht op het punt waar ik nu sta.” 
— Luc Descamps

© Victoriano Moreno
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5. Incubator

Na de zoveelste besparingsronde in cultuur stelden enkele leden van de raad van bestuur van 
deAuteurs zich beschikbaar om een jaar lang een project van één of meerdere beginnende maker(s) te 
ondersteunen. Ze deelden op deze manier hun expertise, netwerk en energie. 
De Incubator was geboren. Tijmen Govaert, Zohra Benhammou, Nicolas Voet, Spencer Bogaert, 
Britt Raes, Raoul Groothuizen, Yasmine Versteele, Liam Rees, Bo Vanluchene, Alex Verhaest , 
Jens Pauwels & Erwin Van Steenvoort waren de eerste deelnemers van dit innoverende project dat 
startte in 2019. In 2021 werd een afsluitende sessie tussen deelnemers en coaches georganiseerd en 
al voorzichtig vooruitgeblikt naar een versie 2.0.

Britt Raes © Dimitri De Keukelaere Zohra Benhammou © Felix Goffin

Spencer Bogaert © Francis Vanhee

Yasmine Versteele

Nicolas Voet

Raoul Groothuizen © Jeroen Blom

Erwin Van Steenvoort & Jens Pauwels © Erwin Van Steenvoort
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Beurs in de kijker: 
Het Kwartier

Podiumkunsten • Beurs voor de integrale opname van een werk (2020) • € 750 • 'De Gemoederen'

Een vrouw wordt vermoord. Een man wordt beschuldigd. Maar daar stopt het niet. Rond een tafel zitten 
zes mannen. Zij moeten maatregelen nemen. Met de beste bedoelingen nemen ze een beslissing die 
totaal uit de hand loopt.

Regisseur Carl von Winckelmann en schrijver Freek Mariën van Het Kwartier maakten en stuk over een 
eiland vol vrouwen, en een kamer vol mannen. Zes vrouwen spelen zes mannen in deze voorstelling in 
het brandpunt van onze tijd: machtsmisbruik, bureaucratie, sociaal onrecht en scheefgetrokken man–
vrouwverhoudingen komen samen in een dystopisch verhaal, geïnspireerd op waargebeurde feiten. 
Gekruid met humor en een flinke dosis girl power.

"Een strafkamp voor boze vrouwen. Auteur Freek Mariën balt de erfenis van vier jaar 
MeToo in een rijke theatertekst vol patriarchal goochelretoriek." 
— Charlotte De Somviele over 'De Gemoederen' in De Standaard
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6. Juridisch en professioneel 
advies

deAuteurs biedt haar leden gratis professioneel en juridisch advies, o.a. over auteursrecht, mediarecht, 
onderhandelingen & fiscaal statuut. Contracten worden nagelezen, modelcontracten ter beschikking 
gesteld, advies verleend, onderhandeld en bemiddeld in geval van conflicten. 

Voor het juridisch advies van deAuteurs wordt een beroep gedaan op externe adviseurs. De literaire 
adviezen worden desgevallend behandeld in samenwerking met de Vlaamse Auteursvereniging. 

In totaal werden in 2021 bijna 200 vragen behandeld. Het merendeel van de vragen betreft 
contractadvies, daarnaast gevolgd door eerstelijnsadvies. In mindere mate werd een beroep gedaan 
op deAuteurs bij geschillen of vragen van sociale of fiscale aard. Voor die laatste wordt doorgaans 
doorverwezen naar Cultuurloket.

https://www.cultuurloket.be/
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Beurs in de kijker: 
Hans Depelchin

Literatuur en Strip & Illustratie • Schrijfresidentie Passa Porta • € 250 (wekelijkse toelage) • 'Spanriem'

Hans Depelchin studeerde eerst moderne letterkunde in Gent en vervolgens woordkunst aan het  
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Hij is schrijver van proza, toneel en poëzie, performer en 
maakt audioverhalen. In november 2020 debuteerde hij met 'Weekdier', een stadsroman die een  
momentopname toont uit de levens van een groep jonge mensen, 5 personages die in dezelfde straat 
wonen. 

Aangezien het boek verscheen tijdens de tweede lockdown en er dus geen boekpresentatie en geen 
tour op de lancering volgde, besloot Depelchin, zoals veel schrijvers op dat moment, om onmiddellijk 
aan het volgende project te beginnen. Daarvoor vroeg en kreeg hij ondersteuning van deAuteurs onder 
de vorm van een schrijfresidentie in Brussels literatuurhuis Passa Porta. 

Na een stukgelopen relatie, die zich voornamelijk in Brussel afspeelde, achtte hij het beter de hoofd-
stad zo lang mogelijk te mijden. De toekenning van de residentie in Passa Porta bracht daar verande-
ring in. Er lag al heel wat poëzie te rijpen en Depelchin had een rudimentaire versie van een dichtbundel 
klaar. Dus besloot hij om zijn herinneringen uit de hoofdstad te laten versmelten met de nieuwe indruk-
ken die hij zou opdoen tijdens de residentie. Veel van die indrukken zijn verwerkt in de laatste afdeling 
van 'Spanriem', ondertussen de titel van de bundel. 

Mijn verblijf in Passa Porta heeft tot beslissende keuzes geleid in de totstandkoming 
van mijn eerste dichtbundel. En als dusdanig heeft de residentie ook een belangrijke 
stap betekend in de noodzakelijke afstand die ik moest nemen ten opzichte van het 
Brusselse verhaal met mijn ex–geliefde. Net door er heel dichtbij te zijn, kon ik  
ruimte maken.” 
— Hans Depelchin
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Beurs in de kijker: 
Olga Lucovnicova

Audiovisueel • afstudeerbeurs documentaire (2020) • € 1.000 • 'Nanu Tudor'

Voor haar afstudeerfilm keerde filmmaker Olga Lucovnicova (Sint-Lukas Brussel) terug naar haar  
ouderlijk huis in Moldavië om een persoonlijk verhaal uit te doeken te doen. In het intieme, autobiogra-
fische 'My Uncle Tudor' zoekt Lucovnicova bewust de confrontatie op met haar oom Tudor, die haar als 
kind seksueel misbruikte. Dat ongefilterde gesprek, waarin Olga vraagt naar het hoe en waarom is hard 
en contrasteert met de mooie cinematografie die bulkt van de boodschappen. 'My Uncle Tudor' werd 
geselecteerd voor de kortfilmcompetitie van de Berlinale 2021, waar het ook de Gouden Beer won.  
De documentaire werd bekroond met wildcards van Kortfilmfestival Leuven en het VAF, waarmee  
Lucovnicova nu haar eerste lange documentaire voorbereidt. 

“In eerdere documentaires groef ik graag diep in de psychologie van  
mensen. Ik vond dat niet eerlijk: ik vroeg iets van hen waartoe ik zelf niet  
bereid was. Voor ik verder ging als filmmaker, moest ik mijn eigen huiswerk maken. Ik 
moest eerst mezelf bloot durven te geven, voor ik dat van anderen kon vragen. Films 
moeten komen van je diepste angsten en pijn.” 
— Olga Lucovnicova
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7. Depots

Het depot biedt bescherming aan elke auteur die een 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. Hoewel het auteursrecht een vormvrije bescherming is en er dus in principe geen registra-
tie van een werk nodig is om van de exclusieve bescherming te genieten, kan een anterioriteitsdatum 
soelaas bieden in geval van discussies over plagiaat.

Leden van deAuteurs krijgen daarom een aantal depots gratis aangeboden.  
Elk gedeponeerd werk wordt bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van registratie.

Het Europees Huis van de Auteurs heeft een online depotdienst opgericht: e-dpo.com.
Deze dienst geeft aan auteurs de mogelijkheid om hun werk op digitale wijze te beschermen,  
eveneens voor een periode van 5 jaar. 

In 2021 werden in totaal 172 papieren depots ingediend, waarvan 9 door Nederlandstalige auteurs  
(allen lid van deAuteurs). Er is een vermindering in vergelijking met voorgaande jaren, maar het online 
depot kent dan ook meer en meer succes. In 2021 werden er 93 online depots gedaan door  
Nederlandstalige auteurs, waarvan 25 leden van deAuteurs.

https://e-dpo.com/nl/
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Auteur in de kijker: 
Volkan Üce

Na het behalen van een diploma in Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van  
Antwerpen, begon Volkan Üce als autodidact filmmaker. Als filmmaker zorgt Volkan ervoor dat zijn films 
meer zijn dan alleen een exotisch verhaal. Naast het informeren en het creëren van empathie voor zijn 
protagonisten, streeft Üce er ook naar om, op een subtiele manier, het publiek met zichzelf te  
confronteren. Zijn eerste avondvullende documentaire 'Displaced’ (2017) toont de identiteitscrisis van 
Turken van de derde generatie die opgroeien in België en Nederland. Tegelijkertijd vertelt de film veel 
over de huidige Turkse en West–Europese samenleving. 

Üce's tweede documentaire 'ALL–IN' ging in première op CPH:DOX 2021 (Kopenhagen) en Hot–Docs 
2021. Bij de start van het nieuwe zomerseizoen, gaan 2 jongens aan de slag in een gigantisch all–inclusive 
hotel aan de Turkse Rivièra. In een wereld van kleurrijke zwemoutfits, overdadige buffetten en verholen 
machtsrelaties, ontdekken ze geleidelijk aan de mogelijkheden om vooruit te komen in het leven. 
Wanneer 1 van de jongens genoeg heeft van zijn onzichtbaarheid in het hotel, slaat initiële vriendelijkheid 
om in onverschilligheid. 'ALL–IN' verkent het verlies van onschuld tegen de achtergrond van een 
vervagende Europese droom. De film werd geselecteerd voor de European Film Awards 2021 en werd 
bekroond als Beste Documentaire op Antalya Filmfestival. 
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8. Belangrijke gebeurtenissen en 
politieke ontwikkelingen 2021

8.1 Nieuwe tarieven thuiskopievergoeding 

Op 18 februari 2021 werd in het Belgisch Staatsblad een nieuw KB gepubliceerd dat het KB van  
 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wijzigt.  
Sinds 2013 waren de tarieven voor de thuiskopie (die geïnd wordt door de overkoepelende vennootschap 
Auvibel) onveranderd gebleven. Er werd dus geen rekening gehouden met recente technologische  
evoluties of het veranderende kopieergedrag van de consument. Het was met andere woorden hoog  
tijd voor een aanpassing van de tarieven.

Het nieuwe KB breidt de lijst van apparaten en dragers die onderhevig zijn aan de thuiskopieheffing uit. 
Tegelijkertijd worden een aantal verouderde technologieën uitgesloten. Waar consumentencomputers 
voorheen aan een € 0–tarief werden belast, is er met het in voege treden van het KB op 1 april 2022,  
een vergoeding van € 4 per apparaat verschuldigd.  

8.2 Onderhandelingen extra COVID–19–compensatie

Eind december 2021 kon deAuteurs aan 179 leden de federale COVID–19–compensatie uitbetalen.  
Tijdens de verdeling werd duidelijk dat het aan deAuteurs toegekende bedrag niet zou volstaan om  
haar leden te vergoeden aan de maximumcompensatie voorzien door de wetgever, zijnde 70% van  
hun verliezen in 2020 en 2021.  

deAuteurs nam dan ook contact op met het kabinet van Minister Dermagne met de vraag om de  
toegekende sommen op een billijke en niet–discriminatoire wijze te herverdelen. Op de ministerraad  
van 25 februari 2022 werd besloten om het nog niet bestemde saldo te herverdelen onder de vennoot-
schappen in kwestie. Het maximum te compenseren percentage werd bovendien verhoogd naar 85%. 

8.3 Ontwikkeling nieuwe ledentoegang

 
In 2021 werden de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van een eigen online ledentoegang en werd 
er met softwareontwikkelaar Dolphiq een workshop opgezet om de noden van de nieuwe ledentoegang 
te analyseren. In maart 2022 werd de opdracht tot ontwikkeling geformaliseerd. De nieuwe ledentoegang 
zal in de loop van het jaar uitgebouwd worden en zal onze leden o.a. toelaten om hun werken eenvoudig 
online aan te geven, hun persoonsgegevens te beheren en hun betalingen te consulteren. 
Tot nog toe maakt deAuteurs gebruik van de ledentoegang ontwikkeld door zustervennootschappen 
SACD & SCAM België. Vanuit onze leden was er al langer de vraag om de online faciliteiten te verbeteren. 
deAuteurs streeft naar een opleverdatum in het najaar van 2022.
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8.4 Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 
van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake  
auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte 
markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG

Op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne keurde de ministerraad op 18 maart 
2022 in tweede lezing een voorontwerp van wet goed inzake auteursrechten en naburige rechten in de 
digitale eengemaakte markt.

Op 4 juni 2021 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 2019/790 
inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed . Het voorontwerp 
strekte ertoe de Europese Richtlijn (EU) 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige 
rechten in de digitale eengemaakte markt om te zetten in Belgisch recht.

Een eerste luik van de richtlijn voorziet in vier nieuwe verplichte uitzonderingen wat de auteursrechten 
en de naburige rechten betreft. Het gaat om uitzonderingen betreffende het verschijnen van digitale 
technologieën inzake onderzoek, innovatie, onderwijs en behoud van het cultureel erfgoed, waardoor 
nieuwe soorten gebruik mogelijk zijn die tot nog toe niet voorzien waren in een uitzonderingsregeling. 
Concreet schrijft de richtlijn de lidstaten voor om in hun nationale wetgeving te voorzien in uitzonde-
ringen voor het gebruik van technologieën voor tekst- en datamining, voor de illustratie in het  
onderwijs in de digitale omgeving en voor het behoud van het cultureel erfgoed.

Het tweede luik voorziet in een regeling met betrekking tot werken of prestaties die niet of niet meer 
in de handel beschikbaar zijn, zogenoemde “out of commerce works”. Deze werken kunnen met andere 
woorden niet meer via de gebruikelijke kanalen worden verworven. De doelstelling van deze regeling 
bestaat erin culturele erfgoedinstellingen deze werken te laten gebruiken (zoals bijvoorbeeld het  
digitaliseren van hun collecties of het online beschikbaar stellen ervan aan het publiek).

Het derde luik van de richtlijn is erop gericht de positie van de rechthebbenden te versterken ten  
aanzien van het online gebruik van hun werken:
 • een nieuwe regeling met betrekking tot online perspublicaties, waardoor uitgevers het online  
 gebruik van hun perspublicaties beter kunnen controleren

 • een nieuwe regeling voor het gebruik van werken en prestaties door verleners van een  
 onlinedienst voor het delen van content

 • een billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars in exploitatiecontracten

Het voorontwerp van wet voorzag bovendien in een nieuwe procedure in de strijd tegen massale online 
inbreuken. De grote online–contentplatformen moeten maatregelen nemen om content te verwijderen 
indien ze voor deze content geen licentie van de rechthebbenden hebben verkregen. Het gaat om 
 inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis databankenrecht.  

Concreet voorziet het wetsontwerp in een nieuwe procedure in kortgeding, met de bedoeling snel en 
op duurzame wijze een einde te maken aan online inbreuken die op kennelijke wijze en op grote schaal 
plaatsvinden.
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Op 18 maart 2022 werden een aantal bijkomende bepalingen over de relatie tussen online platformen 
en persuitgevers geïntegreerd in het voorontwerp van wet.
 
 • Een verhoogde transparantieplicht in hoofde van de platformen ten aanzien van de  
 persuitgevers. Concreet wordt er voorzien in een informatieplicht die erop gericht is de 
 onderhandelingen tussen de platformen en de persuitgevers te ondersteunen. 
 Het platform dient op schriftelijk verzoek van de persuitgever alle nuttige informatie te 
 verstrekken aan de persuitgever opdat deze laatste in staat is de waarde van zijn nieuw 
 exclusief recht te evalueren.

 • Tevens werd er voorzien in een bepaling die het BIPT toelaat om een bindende beslissing te  
 nemen indien de persuitgevers enerzijds en het platform anderzijds niet tot een akkoord zouden  
 kunnen komen.

In de relatie persuitgever – auteur werd in een gelijkaardige transparantie– en informatieplicht  
voorzien in hoofde van de persuitgevers. De auteurs van werken die zijn opgenomen in een  
perspublicatie (journalisten, fotografen, …) hebben immers recht op een passend deel van de  
vergoeding die de persuitgevers ontvangen van de platformen.

Bovendien wordt er een onvervreemdbaar vergoedingsrecht ingevoerd voor uitvoerende kunstenaars 
en auteurs, dat onderworpen is aan een verplicht collectief beheer. Dit initiatief kunnen we alleen maar 
toejuichen. 

Het parlementair debat over dit voorontwerp van wet werd in mei gevoerd in de commissie Economie. 

8.5 Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/789 
van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot  
vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteurs-
rechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde 
online–uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van  
televisie– en radioprogramma’s en tot wijziging van  
Richtlijn 93/83/EEG van de Raad

Op 30 maart 2022 werd in de Kamer in plenaire zitting het voorontwerp van wet goedgekeurd tot 
omzetting van een Europese richtlijn betreffende auteursrechten die van toepassing zijn op bepaalde 
online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgiften.

Dit voorontwerp van wet beoogt de omzetting in Belgisch recht van voormelde Richtlijn.
Deze richtlijn bepaalt:

 • de invoering van een oorsprongslandbeginsel voor ondersteunende onlinediensten van 
 omroeporganisaties:  
 als een omroep radio– of tv–programma’s online aanbiedt aan het publiek, gelijktijdig met de  
 uitzending of voor een bepaalde periode na de uitzending, wordt de relevante handeling van het  
 auteursrecht geacht te zijn gesteld in het land waar de omroeporganisatie haar hoofdzetel   
 heeft. Voor tv–programma’s is er een beperking, namelijk dat deze regeling enkel van  
 toepassing is op nieuws– en actualiteitsprogramma’s of programma’s die volledig door de  
 omroep werden gefinancierd. Gaat het om andere programma’s dan de 2 voorgaande  
 categorieën, dan geldt het oorsprongslandbeginsel niet.
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 • een nieuw regime van ‘doorgifte’:  
 gezien de technologische ontwikkelingen, kan een ‘doorgifte’ van programmadragende signalen
 anders dan via de kabel verlopen. Ook voor deze handelingen van ‘doorgifte’ moeten 
 rechthebbenden hun toestemming verlenen. De richtlijn bepaalt dat deze toestemming 
 onderworpen is aan verplicht collectief beheer, zoals ook al het geval is voor de ‘doorgifte via  
 de kabel’. Het exclusieve recht, namelijk het recht om de toestemming al dan niet te verlenen,  
 kan met andere woorden enkel en alleen worden uitgeoefend door een beheersvennootschap.  
 Het verplicht collectief beheer is echter niet van toepassing op de eigen uitzendingen van 
 omroeporganisaties.

 • nieuwe regels voor de techniek van de directe injectie: 
 directe injectie is een techniek die gebruikt wordt in de audiovisuele sector om 
 televisieprogramma’s tot bij de kijker te brengen. De Belgische wetgever heeft in 2018 al een  
 eigen nationale regelgeving rond de directe injectie ingevoerd. Deze Belgische regeling 
 vormde een inspiratiebron voor de richtlijn. Het voorontwerp past de bestaande Belgische  
 regeling aan om conform te zijn met de richtlijn. Daarbij wordt, net zoals in de Belgische 
 wetgeving momenteel, voorzien in een verplicht collectief beheer van de mededeling aan het  
 publiek via directe injectie.

Deze wetgeving (her)bevestigt waar deAuteurs al lang voor strijdt:  
voor elke exploitatie en bij elke tussenkomst van een nieuwe exploitant (televisiezender, distributeur, 
distributieplatform) is toestemming vereist en moet het recht op vergoeding geregeld worden via de 
beheersvennootschappen. Deze vergoeding moet marktconform zijn en hierbij wordt rekening  
gehouden met de inkomsten van de exploiaten en het gebruik van het repertoire van de  
beheersvennootschappen. 

De omzettingswet wet werd op 21 april 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is op 1 mei 
2022 in werking getreden. 
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Beurs in de kijker: 
Flor Declercq

Podiumkunsten • Ontwikkelingsbeurs voor een theatervoorstelling • € 1.000 • ‘Bloedbad Borgerhout'

Flor Declercq heeft een fascinatie voor moordliederen, liederen die vroeger door een marktzanger  
werden gezongen over moorden die in de buurt waren gepleegd. De teksten waren vaak gruwelijk en  
eindigden doorgaans met een morele les. Zulke liederen hadden de rol van een krant en waren  
gebruikelijk tot na de Tweede Wereldoorlog.  
 
'Bloedbad Borgerhout' is een muziektheatervoorstelling, waarin de vertelling van een moord die in  
2017 in Borgerhout werd gepleegd, verweven wordt met stukken tekst uit oude moordliederen.

"Elke nieuwe aanzet tot een tekst of idee is een sprong in het duister. Hierbij werkt de 
ontwikkelingsbeurs als een welgekomen bemoediging: mensen zien potentieel in je  
idee. In tijden van krappe werkingsmiddelen bood de beurs van deAuteurs ons als  
makers enige comfortabele ademruimte om ons hierop toe te leggen. De beurs werkt  
ook wederkerig. Omdat je extra steun krijgt die de totstandkoming van de voorstelling  
vooruit helpt, kan dit het huis onder wiens vleugels je werkt, ertoe aanzetten om met  
extra financiële middelen voor de dag te komen, wat in ons geval is gebeurd." 
— Flor Declercq
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8.6 Impact van de coronacrisis op de toekomstige activiteiten  
van deAuteurs

Er is de afgelopen 2 jaar vanuit de cultuursector naast veel bewondering ook veel solidariteit getoond 
met de zorgsector. Er werd bewezen hoe er coronaveilig kon worden gewerkt met CST, lage bezet-
tingsgraad, mondmaskers, ventilatie en anderhalve meter afstand. In december 2021 restte er echter 
verbolgenheid, woede en onbegrip. De beslissing van het overlegcomité om de sector alweer (en tegen 
het advies van de wetenschappers in) te sluiten, was niet te vatten. Er kwam een kerstboodschap van 
de culturele sector op initiatief van ondervoorzitter Angelo Tijssens.

Op zondag 26 december trok de verenigde cultuursector naar de Kunstberg in Brussel om haar stem 
(opnieuw) te laten horen. Na een overleg met Minister Frank Vandenbroucke volgden deze keer ook 
juridische stappen. De raad van bestuur van deAuteurs besliste om deel te nemen aan de kortgeding-
procedure voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel tegen de Belgische Staat (Minister van  
Binnenlandse Zaken Verlinden) over de maatregelen van het overlegcomité. Deze procedure werd  
zonder voorwerp want met  het arrest nr. 252.564 van 28 december 2021 schorste de Raad van State 
de maatregel tot sluiting van de sector, nadat ze oordeelde dat die maatregel disproportioneel was en 
dat de bestreden handeling niet steunde op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen wor-
den waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksge-
zondheid. De federale regering kwam vervolgens in spoedoverleg bijeen en besliste die sluiting terug te 
draaien net voor het einde van het jaar.

Uit de cijfers van het 1ste kwartaal blijkt dat de inningen binnen de podiumkunsten terug in stijgende 
lijn zijn. Ook op de andere repertoires blijft de impact beperkt, al wordt  zowel in de literaire als au-
diovisuele sector nog steeds rekening gehouden met een vertraagd effect. De raad van bestuur van 
deAuteurs zal nauwgezet de inningen en de kosten opvolgen en een strikte budgettaire controle blijven 
uitvoeren.
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Audiovisueel • afstudeerbeurs documentaire (2020) • € 1.000 • 'Z Bratem'

Mattias Bavré kreeg ondersteuning voor zijn afstudeerfilm 'Z Bratem'. De documentaire toont de 
tweelingbroers Adam en Piotr die in een instelling leven voor mensen met een mentale beperking,  
een kasteel in de Poolse hooglanden, waar ze afhankelijk zijn van hun dagelijkse routines: roken,  
paddestoelen plukken en naar de kerk gaan. De film werd het genomineerd voor een Ensor, kreeg een 
speciale vermelding bij de VAF-wildcards en won de Award for Best Belgian Student Short, de juryprijs 
voor beste studentenfilm op Film Fest Gent, 

"De beurs van deAuteurs betekende een echte duw in de rug.  
Financieel betekende dit 1/4 van het budget, wat me in staat stelde om  
zaken als transport en accomodatie te financieren. Maar de beurs gaf me ook een 
teken dat ik als maker op de goede weg zat en zorgde voor een boost van zelfver-
trouwen.” 
— Mattias Bavré

Beurs in de kijker: 
Mattias Bavré
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8.7 Sociaal statuut ontwikkelingen en overleg 

De kunstenaar heeft geen apart sociaalzekerheidsstatuut, maar is werknemer of zelfstandige. 
Daarnaast voorziet de werkloosheidsreglementering momenteel in een aantal voordeelregels 
waaronder de zogenaamde cachetregel en de neutralisatie, in essentie de 2 regels die beter bekend 
staan onder de term “kunstenaarsstatuut”. Er gingen al langer stemmen op vanuit de culturele, de 
academische en de beleidswereld om de performantie en de precariteit van dit systeem aan te pakken. 
Dat laatste werd vooral pijnlijk duidelijk door de COVID–19–crisis. 

In het regeerakkoord werd overeengekomen dat de regering in overleg met de sector en de sociale 
partners het sociaal statuut voor artiesten zou hervormen. Daarvoor werkte de FOD Sociale Zekerheid 
(in samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen) samen met het digitaal 
participatieplatform Working in the Arts (WITA). Scheppende kunstenaars werden er vertegenwoordigd 
door de Artiestencoalitie en SOTA die zetelden in de technische werkgroep. Er werd geijverd voor een 
hervorming die de artiest een sociaal en toegankelijk statuut geeft, waarbij de verhouding tussen het 
kunstenaarsstatuut en auteursrechten werd bijgestuurd. 

Met resultaat: de ministerraad van 6 mei 2022 keurde een voorontwerp van wet en 2 ontwerpen van 
koninklijk besluit goed over de hervorming van het kunstenaarsstatuut. Binnenkort zullen scheppende 
kunstenaars een beroep kunnen doen op een “kunstwerkattest” dat hen op een eenvoudige en 
adequate manier toegang zal geven tot de sociale zekerheid. Op die manier zullen kunstenaars 
kunnen genieten van volledige sociale bescherming zoals elke andere werknemer. Het attest is 5 jaar 
geldig en kunstwerkers zullen de aanvraag kunnen indienen bij een nieuwe federale  
kunstwerkcommissie. deAuteurs is verheugd dat deze belangrijke stappen werden gezet en volgt  
samen met SACD en SCAM de verdere ontwikkelingen op de voet.

https://workinginthearts.be/


JAARVERSLAG 2021 P67

DEAUTEURS

8.8 Fiscale hervorming auteurs– en naburige rechten

In september 2021 kondigde federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem  
belastinghervormingen aan, waarbij ook het fiscaal regime voor auteursrechten en naburige rechten in 
het vizier kwam.Deze inkomsten worden beschouwd als roerende inkomsten en belast aan een  
roerende voorheffing van 15% tot € 64.070 (inkomsten 2022). 

Het stelsel werd in 2008 in het leven geroepen voor artiesten die meerdere jaren nodig hebben voor de 
creatie van een werk. Hoewel de oorspronkelijke begunstigden van deze regel auteurs en uitvoerende 
kunstenaars waren, is over de jaren heen het toepassingsgebied uitgebreid en wordt in steeds meer 
gevallen gebruik gemaakt van het systeem om lonen fiscaal te optimaliseren. Precies deze excessen en 
misbruiken met vergoedingen via auteursrechten wil de regering aanpakken door het  
toepassingsgebied van het regime opnieuw te definiëren.

Eind september 2021 riep deAuteurs samen met andere beheersvennootschappen in een gezamenlijke 
brief politici op om erover te waken de hervorming niet ten koste te laten gaan van auteurs en  
uitvoerende kunstenaars, de oorspronkelijke begunstigden van de wet van 16 juli 2008. Zij stelden voor 
een werkgroep van vertegenwoordigers van de sector op te richten die hun deskundigheid en kennis 
van de situatie van scheppende kunstenaars en artiesten zouden kunnen delen om op die manier  
doeltreffend bij te dragen aan concrete voorstellen.



JAARVERSLAG 2021 P68

DEAUTEURSAUTEUR IN DE KIJKER

In 2021 brachten Adil El Arbi, Bilall Fallah 'Grond', de serie die het tragikomische verhaal vertelt van  
2 jonge Belgen van Marokkaanse origine, die de begrafenisonderneming van hun vader overnemen en 
willen moderniseren. In plaats van overleden Belgische moslims naar hun herkomstland te repatriëren 
om ze daar volgens de moslimtradities te begraven, besluiten ze heilige grond te importeren.  
Zo kunnen ze hier, bij hun familie, worden begraven.

De reeks was in het najaar van 2021 te zien op Play4 en is nu wereldwijd te bekijken via streamingdienst 
Netflix. 

De vijfde langspeelfilm 'Rebel' van het regisseursduo, gaat in première op de Midnight Screenings 
tijdens het Festival van Cannes. Naast Adil & Bilall, schreven ook Kevin Meul en Jan Van Dyck mee aan 
het scenario.  

Wanneer Kamal (Aboubakr Bensaihi) besluit zijn leven te beteren, verlaat hij België om oorlogsslacht-
offers in Syrië te helpen. Maar eens aangekomen wordt hij al snel gedwongen om zich bij een gelovige 
militie aan te sluiten. Ondertussen wordt zijn jongere broer Nassim (Amir El Arbi) thuis in Brussel een 
gemakkelijke prooi voor radicale rekruteerders, die hem beloven hem te herenigen met zijn grote broer.

Auteurs in de kijker: 
Adil El Arbi & Bilall Fallah
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9. Communicatie

Om auteurs en gebruikers te bereiken, zet deAuteurs onder meer in op de traditionele mediakanalen 
zoals de website, mailings, advertenties en sociale media. Daarnaast is er ook een grote focus 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 over hun rechten als auteur, de verdeling van hun auteursrechten, maar ook over de  
lobbydossiers die deAuteurs behartigt. Dit gebeurt via de hieronder vermelde kanalen en door middel 
van nauw contact met de belangenverenigingen. Verschillende keren per jaar organiseert deAuteurs 
infosessies of workshops op evenementen om onze leden de kans te geven vragen te stellen en op die 
manier ook nieuwe leden aan te trekken. In haar off– en online communicatie zet deAuteurs in op haar 
merk met 3 kernwaarden: een beheersvennootschap die samen met haar leden in de sector staat en 
haar leden kan inspireren, informeren & stimuleren. 

9.1 Website 

De website van de Auteurs vormt de basis van onze communicatiestrategie, het platform waarop alle 
informatie over de werking van de organisatie, maar ook nieuws over haar leden, evenementen en 
samenwerkingen gebundeld wordt. De site wordt regelmatig geüpdatet en verschillende dossiers met 
juridische, fiscale of praktische informatie worden aangepast aan de actualiteit. Vooral de nieuwsbe-
richten, de toegespitste dossiers en de ledentoegang worden vaak bezocht. De website wordt ook als 
landingspagina gebruikt om naar sociale media door te verwijzen. Wekelijks worden gemiddeld 1 tot 2 
berichten gepost op de website. 

9.2 Digitale nieuwsbrieven

Maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgestuurd naar een geregistreerd ledenbestand van 1.253 leden. 
Door middel van de nieuwsbrief worden leden ingelicht over belangrijke deadlines, evenementen en 
samenwerkingen die door deAuteurs georganiseerd en/of ondersteund worden, informatieve dossiers, 
enz. De maandelijkse update wordt gelezen door gemiddeld 600 leden, inclusief doorklikken naar de 
website, een openingspercentage van gemiddeld 60%. De nieuwsitems uit de nieuwsbrief worden ook 
als aparte publicaties aangeboden op de website.

https://www.deauteurs.be/
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9.3 Sociale media 

De Facebookpagina van deAuteurs kon in 2021 rekenen op 1.687 volgers. deAuteurs blijft er actief op 
berichten en informeren over enerzijds juridische dossiers, lobbywerk en rechtenverdeling en ander-
zijds evenementen en culturele acties waarvan deAuteurs partner is.

Het aantal volgers van het Instagramprofiel van deAuteurs groeide het voorbije jaar aan tot 1.244 
geïnteresseerden. Op stories publiceren we nieuwsitems over onze leden en partners, op de feed is er 
aandacht voor onze events en eigen projecten. Via Instagram wordt live gerapporteerd vanop evene-
menten, studiedagen, premières, uitreikingen en andere.

Ook berichtgeving op sociale media van leden en partners wordt gedeeld op de eigen profielen, naar-
gelang die relevant is. Een gedeeld bericht bereikt gemiddeld 200 personen. Berichten m.b.t. prijzen en 
beurzen spreken het meeste aan en werken het beste. Door verschillende onderwerpen aan te brengen 
op sociale media wordt getracht een breed publiek aan te spreken, gaande van leden, potentiële nieu-
we leden, tot het publiek dat partners en/of concurrenten volgt. 

https://www.facebook.com/deauteurs/
https://www.instagram.com/deauteurs/
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10. Het Europees huis  
van de Auteurs

Het Europees Huis van de Auteurs huisvest vier autonome beheersvennootschappen:  
deAuteurs, SACD, SCAM en SOFAM.  Deze samenwerking is kostenbesparend en laat de vennoot-
schappen toe meer middelen, een betere dienstverlening en krachtigere tools aan te bieden aan leden 
en de gebruikers van hun repertoire. Dit zijn troeven die in het licht van de actuele globalisering 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.
 
 • In het Europees Huis van de Auteurs wordt er samen met de gebruikers van de 
 repertoires gezocht naar oplossingen.
 
 • Het beoogde beheer is daadkrachtig en modern, met respect voor redelijke en 
 budgettaire normen.
 
 • De beheersvennootschappen behandelen de repertoires en exploitaties in 
 een internationale context. 

deAuteurs 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. In 2017 kreeg het Europees Huis van deAuteurs (EHA) 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. Middels de vernieuwing van het gebouw wil het EHA een 
ontmoetingsplek zijn voor de sector. Er zijn verschillende ruimtes voor co–working en vergaderzalen 
te huur voor zowel leden als professionelen actief in de artistieke sector.

Wil je graag meer informatie over het huis of zaalverhuur, neem dan contact op via info@deauteurs.be

mailto:https://medaa.be/nl/homepagina/?subject=
mailto:info%40deauteurs.be?subject=Europees%20Huis%20van%20de%20Auteurs
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In 2021 werden de opnames van de serie '1985' afgerond. Het scenario werd geschreven door Willem 
Wallyn, ('All of us' en 'De 16'). Regie lag in handen van Wouter Bouvijn, ('De twaalf'). 
De reek is een unieke coproductie, want het is de eerste keer dat VRT en RTBF samenwerken aan een 
fictiereeks voor volwassenen.

'1985' is gebaseerd op waargebeurde feiten en volgt hoofdpersonages Marc, Franky en Vicky, nadat 
de bende van Nijvel brutale overvallen heeft gepleegd en de zaak niet meteen opgelost geraakt. Marc 
en Franky zijn rekruten bij de rijkswacht, en hun idealen botsen met die van Vicky, die rechten studeert 
aan de VUB. 

In de tweetalige reeks spelen zowel Franstalige als Nederlandstalige acteurs mee, onder wie Tijmen 
Govaerts, Tom Vermeir, Peter Van den Begin, Ruth Becquart en Barbara Sarafian. 

De reeks over de bende van Nijvel werd geselecteerd voor de officiële competitie op Canneséries,  
het internationale seriefestival en kleine broertje van het filmfestival in de Franse badplaats. De eerste 
2 afleveringen van de achtdelige reeks gingen in wereldpremière op de vijfde editie van het festival. 

Auteurs in de kijker: 
Wouter Bouvijn & Willem Wallyn
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11. Raad van bestuur & team 

11.1 Raad van bestuur 

11 bestuurders verkozen door de algemene vergadering uit de vennoten. Hun mandaat duurt 4 jaar.  
Om een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden te verkrijgen zetelen in de raad van bestuur  
ten minste 1 theaterauteur, 1 auteur van audiovisuele werken fictie, 1 auteur van audiovisuele werken  
documentaire, 1 auteur van literaire werken en 1 auteur van werken uit de grafische of beeldende kunst. 
De raad van bestuur kiest onder haar leden 1 voorzitter en 2 ondervoorzitters, elk voor een hernieuw-
baar mandaat van 2 jaar. De raad van bestuur 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.
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Raf Reyntjens (audiovisueel – fictie/ 
regie) – voorzitter
Raf Reyntjens is scenarist en regisseur van zowel 
fictie, reclame als videoclips. Na zijn studies aan 
het RITCS, schreef en regisseerde hij 2 
kortfilms met Matthias Schoenaerts in de  
hoofdrol. 

De sci–fi fantasy 'A Message From Outer Space' 
viel in de prijzen op verschillende filmfestivals. 
'Tunnelrat', de eerste film 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 3 Ensors op het Film Festival Oostende. 

Reyntjens regisseerde ook talloze gelauwerde 
reclamefilms en videoclips, o.a. 'Papaoutai' voor 
Stromae, ondertussen goed voor meer dan 900 
miljoen hits op YouTube. In 2021 waren er 
lovende reacties op zijn eerste minireeks, de 
Streamz Original 'Déjà Vu' met Natali Broods in de 
hoofdrol. Hij co–regisseerde de VTM–reeks 
'Glad Ijs'. Daarnaast is hij volop bezig met zijn 
tweede langspeelfilm.

Brunhilde Borms (literatuur & 
illustratie) – ondervoorzitter
Brunhilde Borms is auteur, freelance 
uitgever en oprichter van Coupee 
(collage collectief). Haar eerste boek 
'Beeldig gevonden' kwam er nadat ze 
meespeelde in de voorstelling  
'Moeders', mede geregisseerd door 
Gerda Dendooven. 

Voor haar boeken werkte ze samen 
met o.a. Eva Mouton, Emma Thyssen, 
en Pieter Gaudesaboos. De boeken 
'Land in Zicht' en 'Iedereen talent' 
verschenen ook in Italië, Rusland, 
China en Korea. In 2018 was ze  
samen met Pieter Gaudesaboos te 
gast op het Literary Festival in  
Mantova (Italië). 

Brunhilde exposeerde ook als  
collagekunstenaar, o.a. met  
'COMPOUND SHADES' in de Verbeke 
Foundation (2019) en met  
'Kyoto Series fold/unfold' in SMAK 
Gent (2021). 
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Bettie Elias (literatuur & illustratie)
Bettie Elias schreef tot enkele jaren geleden 
kinder–en jeugdboeken. Met haar levensech-
te verhalen won ze viermaal een Boekenwelp 
en kreeg ze 5 keer een bekroning van de 
Kinder–en Jeugdjury. Verschillende boeken 
werden vertaald naar het Duits, 
Engels, Frans en Deens. 

In 2019 verscheen haar eerste psychologische 
misdaadroman voor volwassenen,  
'Het tuinfeest', waarvoor ze in Nederland de 
Schaduwprijs ontving voor het beste 
Nederlandstalig thrillerdebuut. 
In 2020 verscheen 'Bloedbanden' en in 2021 
'De ongewenste gast'. Momenteel werkt ze 
aan haar vierde misdaadroman. 

Bettie is 25 jaar werkzaam geweest in de 
communicatiesector. Ze zetelt als bestuurder 
in Ondernemers voor Ondernemers vzw die 
initiatieven ondersteunt in Afrika en is voor-
zitter van de Stichting Piet & Mia die onder 
de vleugels van de Koning Boudewijnstichting 
ijvert voor financiële geletterdheid 
bij jongeren.

Angelo Tijssens (podiumkunsten &  
audiovisueel – fictie/scenario)  
– ondervoorzitter
Angelo Tijssens studeerde theater aan de toneel-
klas Dora Van der Groen en werkt als schrijver, 
regisseur en acteur. Hij trad in het begin van zijn 
carrière toe tot het theatergezelschap 
Ontroerend Goed en ging op tournee over de hele 
wereld in het Nederlands, Frans & Engels.  
Ontroerend Goed is een graag geziene gast op tal 
van  internationale festivals, van Sydney,  
Edinburgh, Vancouver en Tunis tot Avignon en won 
tientallen prijzen. Er lopen remake voorstellingen 
in o.a. Rusland, China, Hong Kong, Canada,  
Finland, Turkije, ... . Oberon Books/Bloomsbury 
(UK) bracht 2 boeken uit met blauwdrukken van  
voorstellingen. 

Angelo speelde in enkele films en verschillende 
televisiereeksen, schreef 3 kortfilms (waarvan 2 in 
het Sélection Officiel in Cannes) en de  
langspeler 'Girl' (2018), met regisseur Lukas Dhont. 
'Girl' sleepte talrijke prijzen in de wacht,  
waaronder de Camera d’Or en Queer Palm op het 
filmfestival van Cannes, de prijs voor het Beste 
Europese Debuut op de European Film Awards en 
een Golden Globe–nominatie voor Beste 
niet–Engelstalige film. In 2022 komt 'Close' in de 
zalen, de tweede film van Dhont, opnieuw 
geschreven met Tijssens. In datzelfde jaar  
verschijnt zijn debuutroman 'De Randen'.  
Momenteel werkt hij aan enkele internationale 
filmprojecten, nieuw werk voor Ontroerend Goed 
en aan de verfilming van Fleur Pierets’ boek 
'Julian', waarvoor hij het scenario schrijft. Hij 
woont met zijn man & zijn katten in Antwerpen.



JAARVERSLAG 2021 P79

DEAUTEURS

Inès Eshun (audiovisueel – fictie/regie)
Regisseur en schrijfster Inès Eshun studeerde in 
2017 af aan het RITCS in Brussel Ze won met haar 
kortfilm ‘Het Leven Van Esteban’ de Student  
Visionary Award op Tribeca Filmfestival in 2018. 
De film werd geselecteerd en won prijzen op  
filmfestivals wereldwijd en veroverde de harten 
van zowel jury’s als publiek. Ze was 1 van de 
laureaten proza van de schrijfwedstrijd Babylon’s 
Interuniversitaire Prijs en ook haar vorige kortfilms 
‘Bright Lights’ en ‘De Vloed’ werden op  
verschillende festivals geselecteerd. In 2021 
maakte ze haar TV–debuut als bedenkster,  
co–regisseur en co–scenarist van de VRT–reeks 
‘De Shaq’. Momenteel werkt ze, naast andere  
projecten, aan haar eerste langspeelfilm.

Gerda Dendooven (literatuur 
& illustratie)
Gerda studeerde plastische kunsten 
en vervolgens vrije grafiek in Gent. 
Na haar studie werkte ze als  
begeleidster van kinderateliers in het 
MuKHA en in het Museum voor  
Schone Kunsten in Gent. 

Tegenwoordig doceert ze aan het 
Sint–Lucas (Gent). Ze illustreert voor 
bekende kinder–en jeugdboeken-
schrijvers in een verrassende stijl, 
geïnspireerd op de Vlaamse expres-
sionisten. Ze schrijft ook boeken en 
theaterstukken en staat soms zelf op 
de planken. 

Gerda werd in 2007 de eerste en eni-
ge kinderconsul. In die hoedanigheid 
is ze pleitbezorger voor het promoten 
van cultuur bij kinderen. 

Ze maakte o.a ‘De Fijnste dagen van 
het jaar’ (theater), ‘Soepkinders’ 
(boek & theater), ‘Hoe het varken 
aan zijn krulstaart kwam’ (boek & 
theater), ‘Takkenkind’ (boek & the-
ater, bekroond met de Boekenwelp 
in 2013) en Stella (boek & theater, 
Woutertje Pieterseprijs 2017).  
In 2021 verscheen de animatieserie 
'Meneer Papier', gebaseerd op de 
boeken geïllustreerd door Gerda, 
op Ketnet.
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Thom Vander Beken (audiovisueel – 
documentaire)
Thom Vander Beken is een Belgische filmmaker 
die woont in Brussel en Berlijn. Na zijn studies 
taal–en letterkunde aan de Universiteit in Gent 
volgde hij een regieopleiding aan LUCA, School of 
Arts (Brussel). 

In 2017 ging zijn eerste film ‘I Know You Are There’ 
in première tijdens het documentaire filmfestival 
Visions du Réel in Zwitserland als onderdeel van 
de Regard Neuf–competitie. 

Momenteel werkt hij aan 2 nieuwe  
filmprojecten: ‘The War Inside’, een film over  
Arabische en Joodse psychologen in Jeruzalem 
en ‘De laatste Joodse zomer’, een film over de 
zomer van 1942 in bezet Antwerpen. 

Hij heeft net de opnames beëindigd van zijn  
eerste virtual reality–documentaire,  
‘The Interview’.

Sanne Nuyens (audiovisueel –  
fictie/scenario)
Sanne Nuyens studeerde scenario schrijven 
aan Sint–Lukas (Brussel) en culturele studies 
aan de KULeuven. 

Ze begon haar carrière met het schrijven van  
verschillende kortfilms die internationaal in de 
prijzen vielen. 

In 2017 werd de serie ‘Beau Séjour’ op VRT 
uitgezonden, een reeks die ze samen schreef 
met Bert Van Dael. 'Beau Séjour' won de  
publieksprijs op het gerenommeerde  
Séries Mania–festival, was de eerste Vlaamse 
reeks die gekocht werd door Arte en werd  
internationaal verspreid als een Netflix  
original.  
 
Samen met Bert Van Dael en Roel Mondelaers 
schreef ze ook het tweede seizoen van  
‘Beau Séjour’ dat werd uitgezonden in het 
voorjaar van 2021. Ze werkte voor deze reeks 
ook als creative producer. Voor de serie 
‘De Twaalf’ kreeg ze samen met Bert Van Dael 
de prijs voor het beste scenario op het Franse 
festival Canneseries en de Ensor voor Beste 
Scenario. Zowel de reeks als de remake–
rechten werden internationaal verkocht.
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Raf Njotea (audiovisueel –  
documentaire & fictie / scenario)
Raf Njotea is scenarist, columnist en presentator. 
Hij studeerde taal–en letterkunde en werkte na 
zijn studies 5 jaar lang voor Journalismfund. 

Daarna schreef hij als scenarist o.a. mee aan 
de tv–series 'Dertigers', 'Panna' en 'Familie', en 
maakte samen met Lander Kennis de podcast 
'Ouder' voor Radio 1, over het mysterieuze  
migratieverleden van zijn vader. 

Via opiniestukken en lezingen mengt Raf zich in 
het maatschappelijk debat rond thema’s als  
diversiteit, identiteit en taal.

Anouk Fortunier (audiovisueel 
– fictie/regie)
Regisseur Anouk Fortunier won in 
2015 een VAF Wildcard voor haar 
LUCA-afstudeerproject 
'Drôle d’Oiseau'. De kortfilm legde 
een knap internationaal festival-
parcours af, en won in eigen land de 
Publieksprijs op Film Fest Gent en 
een Wildcard op het Internationaal 
Kortfilmfestival Leuven. 

Anouk deed verdere filmervaring 
op als productieassistente op lang-
speelfilms zoals ‘Le Tout Nouveau 
Testament’ van Jaco Van Dormael en 
was de kindercoach voor Gilles Cou-
liers ‘Cargo’ en Sahim Omar Kalifa’s 
‘Zagros’. 

In 2017 regisseerde ze ‘Joris’, een 
korte documentaire in de reeks van  
'4 x 7' op Canvas. 

Haar eerste langspeelfilm ‘Mijn Vader 
is een Saucisse’ ging in maart 2021 
in wereldpremière. Op dit moment is 
haar volgende kortfilm ‘Talg’ in  
ontwikkeling.
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Eva Küpper (audiovisueel –  
documentaire)
Eva Küpper studeerde af aan KASK Gent met 
'What’s in a name' (2009), een portret van de 
New Yorkse lichaamskunstenaar Jon Cory, 
waarmee ze de prijs voor Beste Studenten-
documentaire wegkaapte op IDFA, 1 van de 
meest toonaangevende documentaire festi-
vals ter wereld. 

Het zette Canvas ertoe aan om Eva een carte 
blanche te geven voor ‘Puur persoonlijk’, een 
achtdelige documentaire reeks waarin jon-
ge cineasten een portret brengen van een 
of meerdere persoonlijkheden. Het resultaat 
was 'Hartendame, Hartenheer' (2010), een 
openhartige kijk op het leven van de gere-
nommeerde Belgische modeontwerpster 
Yvette Lauwaert en Art Track galerist Guido 
Haudenhuyse. 

Daarna werkte Eva Küpper als co–auteur 
en co–regisseur samen met de Canadees 
Thomas Wallner aan 'Gardenia – Before the 
Last Curtain Falls' (2014). De film speelde 
wereldwijd op meer dan 50 filmfestivals en 
won 9 prijzen waaronder de Special Jury Prize 
op het Hot Docs Film Festival in Toronto en 
de Ensor voor Beste Documentaire op Film 
Festival Oostende in 2015. Van 2014 tot 2016 
werkte Eva samen met 4 andere regisseurs, 
waaronder Fien Troch en Sahim Omar Kalifa, 
aan de ambitieuze auteursdocumentairereeks 
‘Steenweg/ A Paved Road’, waarvoor ze de 
documentaire 'Between the Devil and My 
Deep Blue Skin' (2016) maakte die een zeer 
intieme, zeldzame blik werpt op de beruchte 
motorwereld van de Blue Angels MC. 

Naast een aantal korte documentaire projec-
ten concentreerde Küpper zich van 2014 tot 
en met 2020 op een nieuwe, ambitieuze lang-
speeldocumentaire genaamd 'Dark Rider'. De 
Belgisch–Nederlandse coproductie met Can-
vas, RTBF en ARTEvertelt het onwaarschijn-
lijke verhaal van de blinde motorrijder Ben 
Felten die een snelheidsrecord wil vestigen en 
ging in première in de zomer van 2021. Naast 
haar werk als regisseur geeft Eva sinds 2012 
les aan Universiteit Gent als docent audiovi-
suele productietechnieken–documentaire. 

© Maureen De Wit
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Katrien Van der Perre
Algemeen directeur
kvanderperre@deauteurs.be

Barbara Cardoen
Adjunct directeur & ledenrelaties
bcardoen@deauteurs.be

Tilly Roelandts
Financieel & administratief 
verantwoordelijke
troelandts@deauteurs.be

Lara Leo
Beheer podiumkunsten & COO
lleo@deauteurs.be

Chloé Van Beveren
Beheer audiovisuele rechten
cvanbeveren@deauteurs.be

Ilse Schooneknaep
Communicatie– 
& projectverantwoordelijke
ischooneknaep@deauteurs.be

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

Elizabeth Geerts
Beheer literaire rechten 
egeerts@deauteurs.be

11.2 Team
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Voorgelegd aan de algemene vergadering van 17 juni 2022.

Bestuurders: Dhr. Reyntjens Raf
  Dhr. Tijssens Angelo
  Mevr. Borms Brunhilde
  Mevr. Elias Bettie  
  Mevr. Küpper Eva
  Dhr. Njotea Raf 
  Mevr. Nuyens Sanne
  Dhr. Vander Beken Thom
  Mevr. Dendooven Gerda
  Mevr. Eshun Inès
  Mevr. Fortunier Anouk 

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 2021 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 inhoudingen op rechteninkomsten bedragen € 788.033,55 en € 1.0362,90 voor de 
COVID–19–compensatiesteun. 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. De aangelegde provisies werden door de Raad van Bestuur op 23/03/2022 goedgekeurd.

 2. Toe te kennen resultaat van het boekjaar (96,1°) 
Het resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt € 394,16.
Er wordt voorgesteld om het resultaat toe te wijzen aan de wettelijke reserves en het overgedragen 
resultaat.

Bestuursverslag  
jaarrekening 2021 



JAARVERSLAG 2021 P86

DEAUTEURS

 3. Posten op de balans die een belangrijke wijziging hebben ondergaan (96,1°) 
Er werden geen belangrijke wijzigingen aangebracht voor het boekjaar 2021.

 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. 

Rekening houdend met bovenstaande, 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°) 
Uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2022 blijkt dat de inningen binnen de podiumkunsten terug in 
stijgende lijn gaan. Ook op de andere repertoires blijft de impact beperkt, al wordt zowel in de literaire 
en audiovisuele sector nog steeds rekening gehouden met een vertraagd effect van de  
COVID–19–crisis.

De raad van bestuur van deAuteurs zal nauwgezet de inningen en de kosten opvolgen en een strikte 
budgettaire controle blijven uitvoeren. 

Er worden 2 Europese Richtlijnen om gezet in Belgisch Recht. Deze omzetting moet er toe leiden dat de 
positie van de auteurs en de beheersvennootschappen aanzienlijk worden versterkt. De wet tot  
omzetting van Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 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 en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad is op 1 mei 2022 in  
werking getreden. Het parlementair debat over her voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn 
(EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en  
naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 
2001/29/EG vindt plaats in mei de commissie Economie. Verwacht wordt dat deze wet in het najaar in 
werking zal treden. 

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 en SCAM gegeven zodat de  
backoffice kan gedeeld worden. Op het ogenblik dat deAuteurs zelf de nodige tools heeft uitgewerkt, 
zal dit mandaat worden herbekeken. 

Ook in 2021 werden de gesprekken verdergezet met de belangenverenigingen (de Scenaristengilde, de 
Unie van Regisseurs en de Vlaamse Auteursvereniging) om tot een synergie te komen;
Verder werd de opdracht gegeven aan een softwareontwikkelaar om de aangiftemodule en het  
ledenportaal aanzienlijk te verbeteren.

4° Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (96,4°) 
Geen enkele bijzondere activiteit dient te worden aangestipt inzake onderzoek en ontwikkeling. 
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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. Bij wijze van besluit verzoeken wij u de 
jaarrekening per 31 december 2021 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 wordt al deze informatie opgenomen volgens de nieuwe Guideline van  
-FOD Economie. 

Gedaan te Brussel op 28 april 2022

Bestuurder   Bestuurder    Bestuurder
Dhr. Reyntjens Raf   Dhr. Tijssens Angelo   Mevr. Borms Brunhilde

Bestuurder   Bestuurder    Bestuurder
Mevr. Elias Bettie  Mevr. Küpper Eva   Dhr. Njotea Raf 

Bestuuder   Bestuurder    Bestuurder
Mevr. Nuyens Sanne  Dhr. Vander Beken Thom  Mevr. Eshun Inès

Bestuurder   Bestuurder  
Mevr. Dendooven Gerda Mevr. Fortunier Anouk
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