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Uw aangifte heeft betrekking op het jaar

Voornaam

1 Uw gegevens
Naam

Geef hier aan  : ................................................................................................
.....................................................................................................................................

Type van het werk

Geef hier totaal aantal uitgezonden minuten  

(Geef de totale duur van uw werk aan, NIET de totale duur van het programma, noch herhalingen noch heruitzendingen)

Omroep Zender Uitzending

Geef hier de details van uitgezonden werken

Journalistieke werk, reportages

Werden uw werken hergebruikt?

In drukvorm (krant, boek) Website Podcast video andere

Heeft uw werk een prijs gewonnen? 

Hebt u een beurs ontvangen om uw werk te maken?

janee

Gebruik één van de cijfercodes om het 
type van werk te definiëren.

1 Muzikale bijdragen

Literaire - niet muzikale werken Drama - entertainment
Lyrische werken (opera)

Journalist/reporter CommentatorPresentator- Animator
Auteur tekst - muziek Regisseur

2

3 4

5

6 7 8
9 10

(Fonds Pascal Decroos-Fonds pour le Journalisme ... )

Andere11

Bijdrage Duur

Type van het werk Bijdrage Duur

Type van het werk Bijdrage Duur

Gebruik één van de cijfercodes om 
uw bijdrage aan te duiden.

Geef hier aan  : ................................................................................................
.....................................................................................................................................

janee

Omroep Zender Uitzending

Omroep Zender Uitzending

minuten

minuten

minuten

2 Uw geluidswerken



Datum     ....................    /    ....................  /    ........................ 

Voornaam & naam .............................................................................................................................................................

Uw handtekening

Voorbehouden voor de Jam

Journalisten Auteursm
aatschappij

Zennestraat 21 -1000 Brussel - info@
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.be  -  w
w

w
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(niet de totale duur van de uitzending)

(indien van toepassing)

© saj-jam/07-2017

Ik verklaar deze aangifte voor waar en echt

Geef de titel van het werk  

Geef de totale duur van uw werk (min)

Datum van eerste uitzending/opname

Bent u auteur of coauteur van ? origineel werk vertaling bewerking

Voor werken die geen medewerkingen zijn: heeft de componist het exclusieve recht om de tekst op muziek te zetten?

Bestaat er een opname van uw werk cd dvd vinyl

ja nee

Werd het werk in samenwerking gemaakt ? ja nee

andere

geen info

Geef de titel van het werk 

Geef de totale duur van uw werk (min) Werd het werk in samenwerking gemaakt ? ja nee

muziek vertaling

Bestaat er een opname van uw werk cd dvd vinyl

tekst 

andere

andere

Geef de ondertitel van het werk

Geef de datum van eerste uitvoering/opname

Bent u auteur of coauteur van ?

5

4 Uw literaire geluidswerken
Het betreft hier uw werken onder vorm van een audioboek, opgenomen teksten, theaterstukken)

3 Bent u auteur of coauteur van een muziekwerk ?

(niet de totale duur van de uitzending)


