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Aangifte met het aangifteformulier
Je geeft je werken aan door ons per e-mail een digitaal ingevuld aangifteformulier, dat je kan
downloaden op onze website, terug te sturen. Bezorg ons het digitaal ingevulde formulier
door het te mailen naar marie.vermandele@sofam.be.
Hieronder gaan we verder in op hoe je het aangifteformulier precies invult.
In het deel ‘Extra tips per type kunstwerk’ lijsten we een paar zaken op die je kunnen helpen
bij het correct invullen van het formulier.

1.

Het aangifteformulier downloaden

Het aangifteformulier kan je hier downloaden:
https://www.sofam.be/nl/107/Uitzendingen-op-televisie
Het formulier is opgemaakt in Microsoft Excel. Als je niet over dit programma beschikt, dan
kan je gebruikmaken van gratis software, zoals LibreOffice of OpenOffice, waarmee je
eenvoudig Excel-bestanden kan openen en aanpassen.
LibreOffice: https://nl.libreoffice.org/download/libreoffice-fris/
OpenOffice: http://www.openoffice.org/nl/download/index.html

2.

Vaste of audiovisuele werken?

Onderaan het Excel-formulier bevinden zich twee verschillende tabbladen: ‘Vaste werken’ en
‘Audiovisuele werken’.
Open het tabblad ‘Vaste werken’ als je niet-bewegende werken, zoals foto’s of plastische
werken, wil aangeven, en het tabblad ‘Audiovisuele werken’ als je geluidswerken of
bewegende audiovisuele werken wil aangeven.
De aangifte van vaste en audiovisuele werken verloopt grotendeels gelijk. Enkel de kolom
‘Aantal werken’ en ‘Duur (min.)’ verschilt in het formulier (zie verder onder ‘Het
aangifteformulier invullen’).

3

3.

Het aangifteformulier invullen

In wat volgt bespreken we per veld/kolom welke informatie je moet invullen en hoe je dit het
beste doet.
Één invulregel in het document komt overeen met de aangifte van één werk.
Alle velden zijn verplicht in te vullen, tenzij anders aangegeven.

Informatie over de auteur
Rechtsboven vul je je naam en, indien nodig, ook de naam van je bedrijf, alsook je
aansluitingsnummer (dit bestaat uit twee getallen gescheiden door een schuine streep: vb.
11/12).
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Datum (van de uitzending)
In deze kolom vul je de datum in waarop je werk op televisie werd uitgezonden.
Heruitzendingen komen ook in aanmerking voor aangifte, behalve als het gaat om
televisiejournaals. Geef elke heruitzending apart in.
Als je een uitzending eerder vergat aan te geven, dan kan je dat alsnog doen. Je kan daarbij
maximaal twee jaar teruggaan in de tijd. Als je bijvoorbeeld een uitzending in 2021 aangeeft,
dan kan je in datzelfde jaar dus ook nog uitzendingen van 2019 en 2020 aangeven. Deze
afgelopen jaren zullen worden vergoed door middel van de reserves die voor ieder jaar
werden aangelegd.

Type (vast/audiovisueel) werk
In deze kolom verduidelijk je, afhankelijk van welk tabblad je eerder hebt gekozen, het type
werk dat je wil aangeven.
In het tabblad ‘Vaste werken’ kan je kiezen uit:




Foto
Grafische inkleding uitzendingen
Plastisch of grafisch werk

In het tabblad ‘Audiovisuele werken’ kan je kiezen uit:



Generieken
Audiovisuele werken

Als je actief bent in meer dan één kunstdiscipline, vul dan één regel per categorie in.
Reportages die minder dan twee minuten duren, reclamespots en herhalingen van
televisiejournaals mogen niet worden aangegeven.

Titel van het programma
In deze kolom vul je de titel in van het programma dat je aangeeft. Dit kan de titel zijn van
een journaal, een film, een quiz…

Onderwerp (facultatief)
Als je werk werd uitgezonden tijdens een specifiek onderwerp in een programma, dan kan je
dat hier vermelden. Dit veld is niet verplicht.

Kanaal
In deze kolom noteer je het kanaal (de zender) waarop jouw werk werd uitgezonden (vb.:
VTM, één, Play4…). Je kan enkel werken aangeven die worden uitgezonden op kanalen die
zijn opgenomen in de kabelpakketten die in België worden verdeeld.
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Aandeel
In deze kolom vul je jouw aandeel als auteur in. Als je de enige auteur van het werk bent, dan
is je aandeel 100 procent. Als er meerdere co-auteurs zijn, dan kan je aandeel afhankelijk van
jouw persoonlijke bijdrage aan het werk een ander percentage bedragen.

Aantal werken (voor vaste werken) of duur (voor audiovisuele werken)
Wanneer je vaste werken aangeeft, zal je in het formulier de kolom ‘Aantal werken’ zien. In
het tabblad voor de aangifte van audiovisuele werken is deze kolom vervangen door de
kolom ‘Duur (min.)’.

Vaste werken
Onder ‘Aantal werken’ noteer je hoeveel van jouw werken werden uitgezonden in het
programma dat je aangeeft.
Opgelet: verwar het aantal uitgezonden werken niet met het aantal uitzendingen van het
programma.

Audiovisuele werken
Onder ‘Duur (min.)’ vul je het aantal minuten in dat jouw werk werd uitgezonden in het
programma dat je aangeeft. Dit kan een generiek of een audiovisueel werk zijn.
Voor alle duidelijkheid: vermeld één audiovisueel werk per regel, ook als in hetzelfde
programma verschillende werken zijn uitgezonden.

Extra tips per type kunstwerk
Hieronder vind je per type kunstwerk nog enkele tips die je kunnen helpen bij het invullen
van het aangifteformulier:

1.

Foto’s






Algemeen geldt: de uitzending van één foto = één werk.
Als een foto meerdere keren in hetzelfde programma wordt getoond, dan telt hij
toch steeds als één werk.
Meerdere foto's die samen één werk vormen (bijvoorbeeld een collage) worden
beschouwd als één werk.
Ook herhalingen van programma’s waarin jouw foto’s getoond worden, komen in
aanmerking voor aangifte, behalve als het gaat om televisiejournaals.
Het aandeel van de auteur is voor foto’s steeds 100 procent.

6



2.

Generieken



3.



Algemeen geldt: één uitzending van één grafische aankleding = één werk.
Een pakket dat uit meerdere grafische elementen bestaat, wordt beschouwd als
één werk, ongeacht het aantal geproduceerde elementen.
Ook herhalingen van programma's waarin jouw grafische aankleding worden
gebruikt, komen in aanmerking voor aangifte, maar voor logo’s telt enkel de
eerste uitzending.

Plastische en grafische werken






5.

Algemeen geldt: één uitzending van één themalied = één werk.
Ook herhalingen van programma’s waarin jouw generiek is opgenomen, komen in
aanmerking voor aangifte, behalve als het gaat om televisiejournaals.

Grafische aankleding van uitzendingen



4.

Als je foto’s deel uitmaken van beeldbanken (vb. Reuters, Belga…) en je niet
precies weet wanneer en/of in welke uitzending je foto’s worden gebruikt, dan
neem je best even contact met ons op: marie.vermandele@sofam.be

Algemeen geldt: één vertoning van een plastisch of grafisch werk = één werk.
Als een plastisch of grafisch werk meerdere keren in hetzelfde programma wordt
getoond, dan wordt het toch steeds als één werk beschouwd.
Voor illustratoren: één tekening of illustratie = één werk, maar voor strips geldt:
één pagina of één stripverhaal = één werk, ongeacht het aantal tekeningen
waaruit de strip bestaat.
Ook herhalingen van programma's waarin jouw plastische of grafische werken
zijn opgenomen, komen in aanmerking voor aangifte.

Audiovisuele werken



Algemeen geldt: de uitzending van één audiovisueel werk = één werk.
Herhalingen van programma’s die jouw audiovisuele werken bevatten, komen ook
in aanmerking voor aangifte, maar bij uitzending in een televisiejournaal telt
enkel de eerste uitzending.
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