
Hoe moet u deze documenten invullen ?
Hou er rekening mee dat u het statuut en de aangiften steeds invult voor  
het vorige kalenderjaar.  
Start met het invullen van uw statuut.  
Ieder jaar zal u dit statuut moeten bevestigen of aanpassen. 
Deze stap is onontbeerlijk om nadien uw aangifte van werken te kunnen indienen.

Er bestaan 5 formulieren  
voor de aangifte van werken

Vul de gevraagde gegevens in voor het vorige kalenderjaar. 

BTW : enkel in te vullen als u BTW-plichtig bent.
Bank : Wij hebben een bankrekeningnummer nodig om uw 
rechten te kunnen uitbetalen ; IBAN code en BIC code zijn hiervoor 
noodzakelijk (De bankkosten die ontstaan door het opgeven van 
foutieve gegevens worden niet door JAM gedragen).
Sociaal statuut : Indien uw statuut wijzigde in de loop van het jaar, 
houden wij enkel rekening met het statuut dat u had op de laatste 
dag van dat jaar. 

De journalisten die schrijven voor kranten en magazines of voor 
persagentschappen vullen steeds het formulier  « Geschreven 
werken» in. 
De journalisten die andere werken hebben gemaakt zoals foto’s 
- tekeningen - educatieve/wetenschappelijke teksen of boeken,  
vullen rubriek 5 « Andere publicaties» in. 
 
•   Indien u niet actief was  (gepensioneerde, langdurig ziek, ....):  

vul dan « AUCUN MEDIA - GEEN MEDIA » in onder “rubriek 2  
(Geef géén pagina’s op in rubriek 3, de vakjes blijven leeg) 

Uw werken kunnen tijdens deze periode worden gebruikt of 
gekopieerd en leveren dus auteursrechten op. Vul  ieder jaar  uw 
aangifte in om van deze inkomsten te blijven genieten.  

Na 5 jaar onafgebroken inactiviteit zal de uitbetaling van de 
auteursrechten verbonden aan uw laatste actieve jaar uitdoven.

•   Indien u uitsluitend voor een persagentschap werkt: vul enkel 
de naam in van het persagentschap in onder rubriek 2 “Media 
naam” en vermeld `100 %´ onder `% gewijd aan medium´ .  
Gelieve het aantal pagina´s niet te vermelden, de vakjes blijven 
leeg 

•  Indien u uitsluitend eindredactie doet, vink dan het vakje  
«eindredacteur» aan (rubriek 1.).

Welk formulier moet u invullen ?
Kijk naar de originele vorm van 

uw werk en naar de wijze waarop 
het voor het eerst  

werd verspreid. 

Indien u een boek  
heb geschreven dan gaat u als volgt  

te werk : 
u geeft « aucun media - geen media »  

op in kader 2 « Geschreven media » 

geef géén pagina’s op in rubriek 3,  
de vakjes blijven leeg 

u gaat naar kader 5 en vult de gegevens 
van uw boek in .

de a angif ten - uitleg
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Welk formulier moet u invullen ?
Kijk naar de originele vorm van 

uw werk en naar de wijze waarop 
het voor het eerst  

werd verspreid. 

Welk formulier moet u invullen ?
Kijk naar de originele vorm van 

uw werk en naar de wijze waarop 
het voor het eerst  

werd verspreid. 

de a angif ten - uitleg

U vult dit formulier enkel in, indien uw originele werken werden 
uitgezonden door een televisiezender. Het gaan hier om werken 
die korter zijn dan 12 min. Bv. reportages in een TV journaal, een 
sportmagazine of een ander programma.

•  De aangifte van uw audiovisuele werken voor het vorige kalen-
derjaar, moet gepaard gaan met details van deze werken. 

U bezorgt ons een word of excel document met datum, titel en 
tijdsduur van uw reportages.  
(mail dit document naar info@jam.be met duidelijke vermelding 
van het jaar van aangifte). Indien u reeds lid bent van Jam, kan u 
deze gegevens uploaden via het extranet. 

Deze  gedetailleerde lijst van reportages is noodzakelijk om uw 
rechten te kunnen innen ! 

Korte audiovisuele werken < 12 min

U vult dit formulier in als uw originele werk  werd uitgezonden 
op de radio. (journalistieke werk, reportages, muzikale bijdragen, 
literaire werken, entertainment, ..).. 

Geluidswerken (radio) 

U vult dit formulier in als uw originele werk werd gepubliceerd 
op een website. (Journalistieke teksten, bewerking van een tekst 
afkomstig uit een papieren uitgave, wetenschappelijke teksten, 
infografie, illustraties, foto’s, video reportages ) 
1 formulier kan 3 verschillende werken bevatten.

Digitale werken (internet)

Journalisten Auteursmaatschappij
Zennestraat 2 1 -1000 Brussel

Hebt u vragen ?  
Contacteer ons op 02/777.08.30  

of via :  info@jam.be   

info@jam.be  -  www.jam.be

U vult dit formulier enkel in, indien uw originele werken werden 
uitgezonden door een televisiezender. Het gaan hier om werken 
die langer zijn dan 12 min. Bv. lange reportages, documentaires ..

Indien u meerdere audiovisuele werken hebt gemaakt in het aan-
giftejaar, dan vult u per werk een apart aangifteformulier in. 

Lange audiovisuele werken > 12 min


