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 Geef het uitzenduur 
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Uw aangifte heeft betrekking op het jaar

Voornaam

1 Uw gegevens
Naam

...............................................................................................................................................................................
.............................................................

2 Uw werken

Geef de titel van het programma (uitzending) waarin uw werken verschenen? 

Titel van het werk ? :

Onder welke categorie zou u uw werken onderbrengen ? Nationaal nieuws/economie

Lange reportages  ( binnen een bestaande uitzending )

Sport 

Welke vorm heeft uw werk ? 

Direct - live ter plaatste - Interview Debat - Talkshow - Gasten Documentaires Docu reeksen

Grafische illustratie  (generiek, animatie) Podium show  (one man show, theaterstuk)

Creatie   (auteur generiek, animatie) Visuele werken   (grafieken, foto’s)

Beschrijf uw functie ?  Vink het vakje aan dat het best met uw functie overeenstemt

Andere    ..............................................................................................................................................................................................................................................    

Bewerker (montage van een gemengd werk dat bestaand werk gebruikt)

Andere : 

Vertaler 

Regisseur Programmamaker

Journalist-auteur (scenario en montage zonder regisseur)

 Presentator - Animator Cameraman - Geluidstechnicus

Journalist, auteur (scenario met regisseur-monteur)

..........................................................................................................................Scenarioschrijver  (niet enkel fictie)

Worden de werken, die deel uitmaken van een programma of een uitzending herbruikt?
Op welke drager ? Website (Podcast ) Andere  ...........................................................................

Cultuur

Bent u auteur of coauteur van het werk? originele versie vertalingen bewerkingen

Wetenschap/Technologie

Analyse / Opinie AndereSamenleving Diensten / Praktische info 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Fictie / Scenarioschrijver

( Het gaat hier om lange werken - voor korte reportages binnen een uitzending zie formulier «Kort audiovisueel werk»)  

cd dvd vod

..........................

3 Uitzending van uw werken
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Geef de duur van het werk (totaal in minuten)

Geef de datum waarop het werk werden uitgezonden? 

(geef de totale duur van uw werk aan, NIET de totale duur van het programma, noch herhalingen noch heruitzendingen, zie nr 4)

 ................... / ......................... / ...................................    

Geef de omroep ? ( Nationale of lokale omroep )



..........................................................................................................................................................................................................................................................

Voorbehouden voor de Jam

5 Bestaat er een document dat de auteursrechten regelt onder de auteurs ? 
(Bent u op de hoogte van een document waarin de auteursrechten tussen de rechthebbenden worden verdeeld ?)
Namen   Aandeel in rechten Functies   Beheersvennootschap 
           (in %)      

.............................................................. .............................. ...................................................... .................................................................................................... 

.............................................................. .............................. ...................................................... .................................................................................................... 

.............................................................. .............................. ...................................................... .................................................................................................... 

.............................................................. .............................. ...................................................... ....................................................................................................

ja Ik heb deze info nietnee

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

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

Handtekening

Ik verklaar deze aangifte voor waar en echt   7

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

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

6 Ondersteuning van uw werken

Heeft uw werk een prijs gewonnen ? ja

nee

Hebt u een beurs ontvangen om uw werk te maken?  ja 

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

Dit is puur informatief en is bedoeld om uw werk te promoten door dit bv. op onze website te posten (indien u hierme instemt)

4 Heruitzendingen
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Werden uw werken heruitgezonden? 

Welke omroep ?   

ja nee Ik heb deze info niet nachtelijke herhalingen


