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beetje inkomen uit te halen, als je weet 
dat de oplage van de meeste boeken in 
Vlaanderen tussen de vijfhonderd en twee-
duizend exemplaren ligt. Van bestsellers 
gaan er soms honderdduizend en meer 
exemplaren over de toonbank, maar die 
zijn alleen weggelegd voor de grote en 
bekende schrijvers. In Vlaanderen zouden 
maar een twintigtal auteurs leven van hun 
pen. En dan moeten ze elk jaar een boek 
publiceren of ook andere schrijfopdrach-
ten hebben voor magazines of kranten. 
Het mag dus niet verbazen dat auteurs 
bijklussen op podia, in auteurslezingen 
of op andere manifestaties. Sinds enkele 
decennia is dat overigens een volwaardige 
tak van het literaire bedrijf geworden, 
waarin nogal wat auteurs zich met veel 
enthousiasme uitleven.

Vergoedingsstelsels
Voor de uitbetaling van auteursrech-

ten gebruiken we de term royalty’s (in het 
Engels eigenlijk geschreven als ‘royalties’). 
Een regel van goed beheer in de uitgevers-
wereld stelt dat de financiële rechten even-
redig toenemen met de verkoopcijfers. 
Stripauteur Tom Bouden: “De manier 
van vergoeden varieert per uitgever en per 
strip. Bij de populaire strips die ik maak 
word ik per pagina of album betaald. Dat 
komt op hetzelfde neer. Bij de strips die 
ik maak voor mijn eigen plezier ontvang 
ik meestal royalty’s. Alleen kan je daar 
niet van kan leven als je maar een paar 
honderd tot een paar duizend exemplaren 
verkoopt.” 

Zijn collega Jan Bosschaert: “Ik heb 
een tarief per pagina. Meestal is dat een 
voorschot op de royalty’s. Maar dat bete-
kent dat ik ook al geld heb moeten terug-
storten aan de uitgever, omdat een album 
niet goed verkocht. Als je op plaatbasis 
rekent, gaat de betaling meestal voor twee 
derde naar de tekenaar en een derde naar 
de scenarist.” Dat auteurs een deel van 
het voorschot moeten terugbetalen voor 
een tegenvallende verkoop, is trouwens 
niet de normale gang van zaken. Steven 
Dhondt maakt vaker het omgekeerde mee: 
“De voorschotten op royalty’s blijken de 
return in royalty’s steeds te overtreffen. 
Dus blijkbaar zijn die voorschotten relatief 
goed onderhandeld.” 

Literatuur Vlaanderen heeft ook 
subsidies voor de creatie en de productie 
van stripromans, vertalingen en auteursle-
zingen. Ook dat zijn mogelijke bijkomende 
inkomstenbronnen voor stripauteurs en 
-uitgevers.

Buiten de studio-auteurs schatten 
insiders dat er ongeveer tien Vlaamse 
stripauteurs kunnen leven van hun 
auteursrechten, inclusief literaire sub-
sidies. Stripauteurs klussen daarom bij 
in de reclamesector, ze maken illustra-
ties, cartoons of schilderen, geven les of 
verkopen originele platen. Tom Bouden: 
“Ik kan leven van mijn stripwerk, maar dat 
heeft alles te maken met reeksen als FC De 
Kampioenen en projecten zoals W817, En 
Daarmee Basta! Enzovoort. Als die er niet 

De kleine lettertjes

Regelmatig gaan 
er stemmen op om 
het auteursrecht 
(grotendeels) af te 
schaffen, omdat ze 
de creativiteit en 
beschikbaarheid van 
cultuur in de weg 
zouden staan. Wie 
denkt dat auteursrecht 
alleen bestaat voor 
het winstbejag van 
producenten vergist zich. 
Voor de gemiddelde 
auteur en uitgever is wat 
er met auteursrechten 
te verdienen valt, niets 
meer of minder dan hun 
inkomen. Met andere 
woorden: hoe verdienen 
stripmakers hun brood?
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eet je hoeveel een auteur krijgt 
voor een boek waarvoor jij 
pakweg twintig euro betaalt? 
Tachtig procent? Fout. De 

helft? Fout. 25 procent? Ook fout. Voor de 
meeste boeken geldt een richtvergoeding 
van tien procent. Dat is een gemiddelde: 
erg succesvolle auteurs kunnen na 
onderhandelingen ook veertien procent 
ontvangen. Voor beginnende auteurs ligt 
de opbrengst dan weer vaak lager: acht of 
zelfs drie procent bij kleinere uitgevers. 
Ook voor complexe en dure boeken zoals 
kunstuitgaven durft de auteursvergoeding 
tot onder de vijf procent van de verkoop-
prijs te zakken. 

Deze percentages gelden op de netto 
verkoopprijs, exclusief btw dus. Concreet 
verdient een auteur dus 1,89 euro per ver-
kocht boek van twintig euro. Met duizend 
verkochte exemplaren wordt dat 1.887 
euro, voor tweeduizend exemplaren 3.774 
euro. Voor een artikel in DW B rekende 
ervaringsdeskundige en oud-voorzitter van 
de Stripgilde Peter Moerenhout uit dat er 
al gauw zo’n 187 dagen werk kruipen in 
het maken van een striproman. Dat is meer 
dan een jaar aan werkdagen. En hadden we 
al gezegd dat je die tien procent voor heel 
wat strips en geïllustreerde boeken nog in 
twee moet delen, als er een schrijver-scena-
rist en een tekenaar samen aan gewerkt 
hebben? Die krijgen dan elk vijf procent. 

Reken zelf maar uit hoeveel boeken 
je moet verkopen om daar als auteur een 
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zouden zijn, zou ik héél veel moeite heb-
ben om rond te komen. De reeksen waar 
ik het grootste deel van mijn inkomen uit 
haal, hebben een oplage van 6.000 tot 
60.000 exemplaren. Voor mijn niet-com-
merciële werk, mijn zogenaamde ‘hob-
by-projecten’, zit dat tussen een armzalige 
300 tot pakweg 3.000 exemplaren.”

Vertaald werk?
Al het voorgaande geldt voor de regio’s 

waarin de uitgever zelf activiteiten heeft 
met de boekhandels. De meeste Vlaamse 
uitgeverijen zijn zelf niet actief in het 
(anderstalige) buitenland. Op internatio-
nale boekenbeurzen voor professionelen 
kopen en verkopen uitgevers rechten op 
boeken aan elkaar. Het is een vreemde 
wereld: in elk land zijn er honderden 
auteurs en illustratoren actief voor tiental-
len of honderden uitgevers. Toch verkopen 
die rechten op waardevol materiaal door 
aan elkaar. De aankopende uitgever zorgt 
voor de vertaling, druk en verspreiding 
van een boek in zijn land of taalgebied. Van 
elk verkocht boek krijgt de oorspronkelijke 
uitgever een overeengekomen deel op de 
verkoop en/of een vaste som. Een deel 
daarvan belandt uiteindelijk bij de auteur. 
Meestal zijn dat cijfers na de komma. 

Peter Moerenhout: “Auteurs die 
een contract tekenen vergeten vaak de 
afgeleide rechten (de rechten op filmver-
sies of merchandise red.) en de rechten 
op vertalingen. De uitgeverij pakt daar 
contractueel een deel van. Dat is allemaal 
goed als de uitgever ook effectief moeite 
doet om het boek vertaald te krijgen, maar 
dat is niet altijd het geval. Ik raad auteurs 
dus altijd aan om aparte percentages te 
hanteren: heeft de uitgever zelf een ver-
taling geregeld? Dan krijgt hij een hoger 
percentage. Heb je als auteur zelf voor de 
vertaling gezorgd? Dan krijgt de uitgever 
een kleiner percentage. Het is ook altijd 
goed om in een contract de rechten op te 
nemen per taalgebied. Dan kan de auteur 
zelf gaan leuren in taalgebieden die de 
uitgever niet benadert.”

Zo onderhandelt Tom Bouden zelf 
contracten met buitenlandse uitgevers. 
Hij schrijft hen aan als hij vermoedt dat 
ze in een album geïnteresseerd zijn. De 
vergoeding wordt in royalty’s uitbetaald. 
Met voorschotten werkt hij niet, ook niet 

voor binnenlandse contracten: “Ik heb 
nog nooit een voorschot gevraagd. Eén 
uitgever betaalde me ooit op voorhand 
alle royalty’s op de volledige oplage. Die 
was wel aan de lage kant. Mijn vertaalde 
albums zitten bij kleine uitgeverijen of 
heb ik zelf uitgegeven. Dan kan je moeilijk 
verwachten dat de uitgever zich bezig-
houdt met vertalingen. Ik heb één keer 
zelf een Engelse vertaling laten maken 
en zo een album aan drie buitenlandse 
uitgevers verkocht. Dat was een succes. Ik 
had het geluk dat een fan die professioneel 
vertaler is aanbood om dat verhaal gratis 
te vertalen.” 

Steven Dhondt is vrij radicaal: “De 
transparantie over de verkoop van rechten 
in het buitenland is nihil. Na lang aandrin-
gen geven uitgevers daar heel moeizaam 
minimale informatie over. Waarom krijg 
je als auteur niet gewoon te zien wat ze 
precies onderhandeld hebben over jouw 
werk? Al die percentages in een contract 
zeggen me eigenlijk niets. Dat is abstract 
als je niet de onderhandelde heldere 
cijfers en gemaakte afspraken kunt zien. 
Ik overweeg om de rechten voor buiten-
landse vertalingen bij mezelf te houden. 
Uiteindelijk doe ik het lobbywerk en pluk 
ik er te weinig de vruchten van. Er is vaak 
ook geen klaarheid over oplages en her-
drukken. Daar moet je als auteur zelf naar 
informeren.”

Een anonieme bron: “Een bepaalde 

WAT kosT eEn BoEk?
Als er maar tien procent van de 
verkoopprijs van een boek naar 
de auteur gaat, waar zitten de 
andere kosten dan? Allereerst 
is er de zes procent btw voor 
de overheid. Daarnaast is zo’n 
30 procent van de verkoopprijs 
gelinkt aan het fysieke object: 
zetwerk, vormgeving, drukken 
en inbinden, snijden… Daarom 
zijn e-books iets goedkoper, al 
moeten die evengoed gelay-out 
worden en komen er daar weer 
andere kosten kijken. Ongeveer 
tien procent besteden uitgevers 
aan de distributieketen. Zowat 
veertig procent gaat naar de 
boekhandelaar. Na al die kosten 
blijft er voor de uitgever nog 
tien procent brutowinst over. 
Daarmee betaalt hij zijn infra-
structuur, redacteurs en andere 
medewerkers. Die medewerkers 
staan in voor de selectie en 
bewerking van manuscripten, 
tekstcorrectie, contacten met de 
drukker en promotie. De jongste 
jaren ontwikkelden de meeste 
uitgevers overigens een eigen 
webshop, waarmee ze de concur-
rentie aangaan met hun verde-
lers, de boekhandelaars.

“Je bent hoe dan 
ook een klein 
stukje van een 
heel radarwerk”

↑ Eldorado, Tobias Schalken
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uitgever heeft het ooit vuil gespeeld met 
mij. In zijn contracten stond niets over 
vertalingen. Toen Literatuur Vlaanderen 
(toen Vlaams Fonds voor de Letteren) 
succes begon te krijgen en vertalingen 
binnenhaalde, schoof hij al zijn auteurs 
plots nieuwe contracten voor, met daarin 
de clausule dat ze een bepaald percen-
tage van elke vertaling aan hem moesten 
afstaan. Hij liet ook zeer duidelijk ver-
staan dat de auteurs die dat niet wilden 
tekenen niet meer bij hem moesten 
afkomen met nieuw werk. Hij had voor 

die vertalingen niets moeten doen, maar 
hij wou er wel een graantje van meepik-
ken. Quasi alle auteurs hebben toen de 
nieuwe contracten ondertekend, omdat 
er in Vlaanderen weinig andere opties 
waren als het ging om uitgevers. Een van 
zijn auteurs ging het jaar daarop naar het 
stripfestival in Angoulême. Die man wilde 
zelf een Franse vertaling proberen te 
regelen. Toen hij de uitgever (die daar dus 
ook aan zou verdienen) vroeg of die kon 
bijleggen in de kosten voor kleurenkopies, 
weigerde die.”

Liefde voor de strip
Als beginnende (strip)auteur ben je 

natuurlijk blij dat je creatie wordt uit-
gegeven. Diezelfde bron: “Stripauteurs 
gaan vaak mondelinge verbintenissen aan. 
Ik ken zelfs gevallen van strips die in de 
winkel lagen voor er een contract getekend 
was. Dat kan natuurlijk voor problemen 
zorgen: de uitgever kan de auteur laten 
vallen en de strip niet uitgeven, of er 
kunnen plots discussies ontstaan over de 
afgesproken bedragen.” 

Bovendien blijken sommige uitgevers 
slechte betalers te zijn, zegt een getuige: 
“Het grootste probleem is laattijdige uit-
betalingen van buitenlandse royalty’s. De 
lage bedragen zorgen ervoor dat auteurs 
ook niet zover gaan dat ze juridische hulp 
inschakelen als betalingen uitblijven. Voor 
een paar honderd euro stuur je geen advo-
caat of deurwaarder af op iemand. Dat 
zorgt er dan weer voor dat de meest lakse 
betalers ook laks blijven.”

Als éminence grise vertelt Werner 
Goelen: “Toen ik met Yves Swolfs 
samenwerkte, probeerden we na te gaan 
of Glénat ons misdeelde of niet. André 
Julliard had toen net een proces tegen hen 
gewonnen. Die zoektocht liep uit op niets. 
Ken Follet had ooit ook een dispuut over 
royalty’s met zijn Amerikaanse uitgever. 
Hij heeft jaren zitten zoeken naar waar ze 
hem bedrogen, maar legde er zich uitein-
delijk laconiek bij neer dat hij het nooit 
zou weten. Die buitenlandse royalty’s 
zijn ook voor mij één groot mysterie. Als 
auteur zien we daar nooit iets van.”

Peter Moerenhout, die als Stripgilde-
voorzitter ook de digitale magazines Strike 
en Stroke uitgaf, bevestigt die houding 
bij stripmakers: “Voor onze magazines 
bevatten die royalty’s vaak enkele euro’s. 
Ik heb die altijd tijdig en met de regelmaat 
van de klok uitbetaald. Dat leidde tot ver-
baasde reacties van auteurs. Het illustreert 
hoe erg het gesteld is in het professionele 
circuit.”

Vroeger was het slechter
De meeste auteurs met wie we spreken 

hebben niet zo veel negatieve ervarin-
gen. Zo stelt Judith Vanistendael: “Ik 
ben steevast zeer goed behandeld en heb 
altijd glasheldere contracten en afspraken 
over geld en rechten gehad. Ook heb ik 

soorTEn strips 
Bekende familiestrips als 
Suske en Wiske, Jommeke, De 
Kiekeboes, Nero, Kuifje, Urbanus 
en FC De Kampioenen halen hoge 
verkoopcijfers. Meestal worden 
die geproduceerd door studio’s 
waar auteurs een maandloon ont-
vangen, vaak gebaseerd op een 
vooraf overeengekomen aantal te 
produceren pagina’s per maand. 
Die strips worden massaal 
verkocht in grootwarenhuizen, 
krantenwinkels en boekhandelke-
tens. Ze staan elk maand met veel 
in de top 20 van meest verkochte 
boeken. Van topreeksen gaan 
100.000 exemplaren per album 
van de hand.

Daarnaast is er de catego-
rie ‘avonturenstrips’, gericht op 
(jong)volwassenen. Ook hier 
gaat het vaak om langlopende 
reeksen als Thorgal, Alex, Michel 
Vaillant, Blueberry enzovoort. 
Tegelijkertijd komen er voort-
durend nieuwe reeksen op de 
markt, vaak vertalingen uit het 
buitenland. 

Ten slotte is er de striproman 
(waarvoor velen fantasieloos 
de Amerikaanse term graphic 
novel gebruiken), die in (soms 
dikke) stripvorm een afgerond 
en uniek verhaal vertelt. Een 
goed lopende striproman haalt 
een verkoop van 1.000 à 1.500 
exemplaren. Voor dit soort 
strips moet je meestal naar de 
stripspeciaalzaak.

БЕН ХЕЙСЕМАНС

Юбер — одинокий мужчина средних 
лет, единственная любовь и отрада 
которого — живопись. Он готов 
проехать сотни километров, чтобы 
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художников, а вдохновение находит 
в окне напротив, где изредка 
мелькает муза-соседка. Но однажды 
та замечает, что Юбер наблюдает 
за ней, и задёргивает шторы…

Медитативный, созерцательный 
и невероятно красивый дебютный 
комикс бельгийского художника 
Бена Хейсеманса — нежный рассказ 
об одиночестве, творчестве 
и неизмеримой любви к искусству.
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Б
ЕН

 Х
ЕЙ

С
ЕМ

А
Н

С

HoE  
VErdiEnEn  

sTrip AuTEurS 
HUn BoTErHAm?

↓ Beatrice, Joris M
ertens

↓ H
ubert, Ben G

ijsem
ans

28 s t a t e n - g e n e r a a l



geen galerij van geweigerde projecten: 
elk voorstel dat ik tot nog toe deed, werd 
uitgegeven.”

Marc Legendre: “Ik heb nagenoeg 
geen vertalingen. En wat wel vertaald 
werd, is steeds klaar en duidelijk onder-
handeld. Misschien omdat ik en mijn 
generatiegenoten ondertussen mammoe-
ten zijn die al behoorlijk lang meegaan en 
dus het klappen van de zweep kennen? 
Misschien omdat de ‘grote uitgeverijen’ 
het allemaal net iets netter spelen? Er zijn 
mij en de mensen met wie ik werk nooit 
oneerbare voorstellen gedaan. Ook stoten 
wij na jaren niet op onregelmatigheden of 
mistoestanden. Als afrekeningen niet altijd 
kloppen, heeft dat vaak weinig met bedrog 
en alles met slordigheid te maken.” 

Anderen, zoals Tom Bouden, geven 
aan dat ze niet zo veel aandacht besteden 
aan hun buitenlandse rechten: “Ik ben 
daar niet zo heel erg mee bezig omdat 
het niet het belangrijkste deel van mijn 
inkomen is. Als het op buitenlandse 
royalty’s aankomt ben ik behoorlijk laks”. 
Jan Bosschaert vult dat aan: “Ik vertrouw 
er nogal sterk op dat de scenarist de 

contracten naleest en beoordeelt. Ik lees 
vooral de passages over de oplage en het 
royaltypercentage.”

Ook Steven Dhondt vind contracten 
balen: “Ik heb ervaringen bij uitgeverijen 
van kinderboeken en stripuitgeverijen in 
België en Frankrijk. Ik ben in het alge-
meen redelijk ontgoocheld in het eco-
nomische en juridische aspect van mijn 
beroep, met name de lastige verhouding 
uitgever-auteur… Ik hou me er ook niet 

graag mee bezig, ik teken veel liever. Ik 
kijk wat naar de voor- en nadelen en ga 
ondanks alles nog steeds uit van een soort 
‘basis-eerlijkheid’ van de uitgever, wat 
verkoop betreft. Maar ik erger me suf 
aan de vele contractrubrieken die je met 
complexe zinsconstructies zoveel moge-
lijk rechten proberen af te pitsen voor zo 
weinig mogelijk royalty’s. Ik voel me na al 
die jaren nog steeds in een zwakke positie 
om over royalty’s te onderhandelen.”

“Ik erger me suf aan de vele contract  
 rubrieken die je overweldigen in 
complexe zinsconstructies maar die 
je zoveel mogelijk rechten proberen 
af te pitsen voor zo weinig mogelijk 
royalty’s”

←
 Brecht Evens ©
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De Nederlandse Aimée de Jongh 
vermoedt dat problemen eerder voorko-
men bij startende auteurs en uitgevers: 
“Er zijn in het begin van mijn carrière 
uitgevers geweest die geen contracten 
hadden, veelal beginnende uitgevers en 
amateurs. Dat liep altijd uit op problemen. 
Hergebruik van mijn werk of vertalin-
gen gebeurden op basis van mondelinge 
afspraken en dat ging natuurlijk fout. 
Sindsdien werk ik altijd met contracten. 
Mijn huidige uitgevers zijn daar gelukkig 
heel transparant in. Mijn tip aan auteurs 
is: lees elk contract zelf goed door en ga 
niet zomaar akkoord met de eerste lezing. 
Ik onderhandel altijd. Door de jaren heen 
heeft het me een hoop gekke dingen 
bespaard. Om een voorbeeld te geven: 
een opdrachtgever - geen uitgever - had 
in het contract opgenomen dat ik geen 
media-optredens mocht doen tot een 
project uitkwam. Geen media-optredens, 
niet eens over andere boeken of projec-
ten. Dat was natuurlijk bizar en ik liet het 

schrappen. Dat was geen kwade wil van 
hun kant: de passage was overgenomen 
uit een oud contract van een specifiek pro-
ject. Dat zie je vaak. Zulke opmerkingen 
verdwijnen als je de uitgever daarop attent 
maakt.”

Nog eens Tom Bouden: “De con-
tracten die ik krijg zijn meestal in orde. 
De oplages en verkoopcijfers van ver-
talingen zijn meestal niet van die aard 
dat ik grote inkomsten mis als er zich 

onregelmatigheden zouden voordoen 
bij de uitgever. Ik controleer die dingen 
ook nooit en ga er ietwat naïef van uit dat 
mijn uitgevers het correct spelen. Een 
groter probleem zijn de talrijke faillisse-
menten bij (kleine) uitgevers, verdelers 
en winkeliers. Maar zelfs dat wordt vaak 
redelijk goed opgelost. De laatste keer dat 
betaalden de overnemers me uiteindelijk 
gewoon uit. Lang geleden ben ik wel eens 
veel geld misgelopen doordat een verdeler 

Het aantal Vlaamse stripauteurs 
dat louter van hun financiële 
auteursrechten, inclusief literaire 
subsidies, kan leven, wordt geschat 
op ongeveer tien 

→
 Brecht Evens ©
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failliet ging, die onder een andere naam 
zijn eigen zaak verderzette. Veel valt daar 
helaas niet aan te doen.” 

Misbruik van vertrouwen lijkt vooral 
iets van vroeger te zijn en is tegenwoor-
dig eerder zeldzaam. Lien Devos is bij 
Literatuur Vlaanderen verantwoordelijk 
voor de promotie van strips in het buiten-
land: “Van de laatste jaren schieten er mij 
niet meteen verhalen van wantoestanden 
of onrechtvaardigheden binnen.”

Toch komt het af en toe nog voor, 
zegt Randall Casaer: “Ik heb niet erg 
veel ervaring met buitenlandse uitgaves. 
Alleen mijn eerste strip Slaapkoppen is 
vertaald. De rest van mijn boeken zijn 
niet zo makkelijk in een catalogus te 
plaatsen. Ik had zelf ooit een degelijk 
contract geregeld met de Franse uitgever 
Casterman. Bij de Italiaanse en Engelse 
uitgaves ging het om een eenmalige som 
voor de rechten. En dan niks meer. Ik 
had geen idee van oplage of verkoop. 
Dat is snot. Met de Engelse uitgever was 
ook afgesproken dat ik de lettering zou 
doen en daarvoor in boeken vergoed zou 
worden. Daar heb ik vaak naar gevraagd, 
maar nooit iets van gezien. Je kunt met je 
uitgever afspreken dat de verdeling van 
de buitenlandse inkomsten anders kan 
gebeuren, naargelang de auteur of de uit-
gever een vertaling aanbrengt. Dat vind ik 
een proper systeem.”

“Ik heb een aantal slechte ervarin-
gen gehad in de stripwereld”, zegt Jan 
Bosschaert. “Je bent hoe dan ook een 
klein stukje van een heel radarwerk. Altijd 
haakt er wel iemand af. Zo werkte ik 
samen met een scenarist aan een album 
voor de Franse markt. Op een bepaald 
ogenblik wilde de uitgever een andere 
scenarist, terwijl de scenarist wilde 
verder werken met mij. Als tekenaar sta 
je dan tussen twee vuren. Ik heb ooit ook 
meegemaakt dat een uitgever van een 
geïllustreerd boek het eerst niet nodig 
vond om een contract te maken. Achteraf 
kwam er dan toch een contractje van 
één bladzijde. Daarvoor had ik wel een 
voorschot gekregen, maar uiteindelijk heb 
ik nooit bijkomende royalty’s gezien. Het 
boek kende volgens de uitgever bijna geen 
verkoop. Dat is iets dat je wel meer hoort 
bij uitgevers.” 

Modelcontract?
Stripauteurs gebruiken meestal het 

algemene modelcontract dat de Vlaamse 
Auteursvereniging (VAV) opstelde, in 
overleg met de Groep Algemene Uitgevers 
(GAU) en met rugdekking van Literatuur 
Vlaanderen. Er is ook een versie met uitleg 
over juridische termen en gevolgen. Het 
contract werd in 2019 nog geactualiseerd. 

Steven Dhondt ziet voor- en nade-
len: “Ik vind het modelcontract een heel 
dankbaar werkdocument dat inderdaad 
al heel wat angels heeft weggenomen. 
Het is werkbaar en verzoenend tussen de 
uitgever en de auteur. Het gevaar van een 
‘model’ is een beetje dat alle partijen – en 
niet in het minst de vaak administratief 

luie artiest – de bepalingen uit het model 
als vanzelfsprekend en als niet-onder-
handelbaar beschouwt. Als je als auteur 
aanpassingen aan het modelcontract 
voorstelt, dan word je naar mijn gevoel 
beschouwd als een lastige klant. En de 
beloofde procenten zijn soms even mistig 
als de transparantie van de cijfers ach-
teraf. Een modelcontract is goed, maar 
het mag geen taboe zijn om er drastisch 
zaken in te wijzigen, afhankelijk van de 
omstandigheden.” 

Dat geldt ook voor de uitgever. Ann 
Desair is Legal Advisor bij Standaard 
Uitgeverij, Vlaanderens grootste strippro-
ducent die ook vertalingen van de grootste 
Franse en Franstalige stripuitgevers 
verdeelt. Ze beheert de contracten: “Het 
modelcontract is een leidraad. Dat wil 
zeggen dat het aangepast moet kunnen 
worden aan specifieke omstandigheden. 
Het was nooit bedoeld als een in beton 
gegoten tekst waarvan je niet kan afwijken. 
Het is evenwel niet altijd geschikt; ik denk 
bijvoorbeeld aan zuiver opdrachtwerk. In 
ieder geval streven wij steeds maximale 
transparantie na met al onze auteurs. Dat 
wil zeggen dat onze uitgevers, zeker bij een 
eerste samenwerking, de contractvoorstel-
len doornemen met de auteur en toelich-
ting geven over de betekenis of impact van 
de verschillende clausules waar nodig of 
gewenst.”

De directeur van Literatuur 
Vlaanderen, Paul Hermans, bevestigt 
dat: “Als we subsidies toekennen, gaan 
we inderdaad na of de grote lijnen en de 
belangrijkste bepalingen van het model-
contract gevolgd werden. Als dat niet zo is, 
overleggen we met de uitgever. Soms zijn 
er redenen om van het modelcontract af te 
wijken. Dat moet kunnen.” 

VAV heeft ook een apart modelcon-
tract voor geïllustreerd werk, maar dat 
richt zich vooral tot auteurs van kin-
derboeken. Is een modelcontract voor 
stripauteurs wenselijk? Volgens Steven 
Dupré wel: “Dat zou een goede zaak zijn, 
maar het lijkt me zeer moeilijk afdwing-
baar. Noch door de auteurs, die, zoals 
iedereen weet, niet echt sterk zijn in 
frontvorming, noch door enige andere 
instantie. In Frankrijk bestaat er wel een 
soort vakbond van stripmakers en jeugd-
boekillustratoren, maar ook zij botsen 
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- ondanks de onafgebroken inspanningen 
tot dialoog - tegen een muur bij uitgevers 
en overheid.”

Aimée de Jongh zou een stripmo-
delcontract vooral nuttig vinden voor 
beginnende auteurs. Ook Randall Casaer 
zag bij zichzelf evolutie door ervaring: 
“Het modelcontract is zeer goed om als 
auteur snel te leren hoe je een contract 
moet ontcijferen. Ik heb veel gehad aan 
het modelcontract van de VAV, vooral aan 
de versie met nota’s erbij. Voor mij is het 
intussen niet meer nodig, omdat ik weet 
wat ik onderteken en omdat ik geleerd 
hebt dat je niet zomaar hoeft te tekenen: je 
mag je opmerkingen hebben en uitgevers 
zijn geneigd om daar naar te luisteren. 
Toch moet ik me soms nog boos maken. 
Dus voor het humeur is een modelcon-
tract wellicht het beste. Maar dan nog: 
altijd aandachtig lezen en laten weten als je 
niet akkoord bent.” 

Hetzelfde horen we bij Tom Bouden: 
“Lang geleden weigerde ik het allereer-
ste contract dat ik aangeboden kreeg te 
ondertekenen, omdat daar te veel dingen 
in stonden die echt niet door de beugel 
konden. Zo eiste de uitgever het eerste 
recht op op alles wat ik ooit zou maken, 
met bovendien een beschamend laag 
percentage aan royalty’s. Die stond om 
dat soort praktijken bekend. Dat soort 
mensen is ondertussen grotendeels 
verdwenen, heb ik de indruk. De meeste 
uitgevers gebruiken tegenwoordig een 
modelcontract.” 

Salvador de Melo Ferreira van 
Sabam (de Société d’Auteurs Belge – 
Belgische Auteurs Maatschappij) vindt 
een specifiek stripmodelcontract dan weer 
overbodig, als het algemene modelcontract, 
zoals dat van Sabam, flexibel genoeg is.

Uitgevers
Hoe kijken de uitgevers naar deze 

kwestie? Uitgeverij Oogachtend werd in 
2018 overgenomen door Bart Pinceel en 
Ann Jossart, die daarvoor al actief waren 
in de stripdistributie en -verkoop. Zij 
werken ook met het modelcontract van 
VAV: “Wij vereenvoudigen het een beetje 
op maat van stripauteurs, maar vinden het 
een duidelijk contract. Sommigen laten 
onze versie nog nalezen bij deAuteurs of 

VAV. Dan worden er wel eens komma’s 
en punten aangepast. Wij hanteren tien 
procent op de binnenlandse verkoop. Van 
buitenlandse uitgevers ontvangen we een 
vastgelegd bedrag, wat neerkomt op acht 
procent royalty’s van een bepaalde oplage. 
Daarvan storten we meteen zestig procent 
door aan de auteurs. Over negatieve 
ervaringen hoor ik weinig. We proberen 
zelf zo transparant mogelijk te werken en 
te communiceren met de auteurs, ook over 
de geldstromen. We vinden dat als uitgever 

zeer belangrijk. Auteurs kunnen bij 
Oogachtend een detaillijst van verkoopcij-
fers opvragen.” 

Oogachtend is naar eigen zeggen te 
klein om voorschotten voor binnenlands 
werk uit te keren en betaalt dus enkel in 
royalty’s. Debutanten beginnen aan een 
oplage van maximum 1.000 exemplaren, 
voor andere auteurs gaat dat naar 1.500 
exemplaren. Uitzonderingen zijn bekende 
en goed verkopende auteurs, zoals Brecht 
Evens of Judith Vanistendael, wiens werk 

“De transparantie over de verkoop 
van rechten in het buitenland 
is nihil. Heel moeizaam geven 
uitgevers daar, na aandringen, 
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op 3.000 exemplaren gedrukt wordt. De 
verdeling tussen scenarist en tekenaar 
regelen de auteurs onder mekaar. Ann 
Jossart: “Soms is dat ieder de helft, maar 
soms spreken ze onderling een andere 
regeling af, ik neem dat dan op in het 
contract”.

Vlaanderen en Nederland is een klein 
taalgebied. Dat maakt het voor uitge-
verijen niet gemakkelijk om succesvolle 
auteurs te verzilveren. “Het gebeurt dat 
we een auteur lanceren, maar dat die voor 
een volgend album een aantrekkelijker 
aanbod krijgt van een grote Franse uitge-
ver,” zegt Ann Jossart. De Franse markt 
is natuurlijk veel groter, dus de verkoop 
ook. “Natuurlijk gunnen we onze auteurs 
alle succes in het buitenland. Om toch nog 
iets van onze investering in die auteur over 
te houden, vragen we hen om de rechten 
voor de Nederlandstalige uitgaven uit het 
Franse contract te houden en daarvoor 
met ons een apart contract te tekenen. 
Soms vergeten ze dat. Dan blijft voor ons 
enkel de pluim op onze hoed over, voor het 
ontdekken van die auteur”, lacht ze. 

Auteursbelangen
Contractueel lijkt alles tegenwoordig 

vrij correct te verlopen, dat melden ook 
de meeste auteurs. Of zijn ze naïef? Zo’n 
contract bevat immers een hele reeks 
specifieke juridische termen waarvan de 
leek niet altijd de draagwijdte kan inschat-
ten. Uit enkele getuigenissen hierboven 
blijkt dat een aantal stripauteurs niet echt 
bezig zijn met de details uit de contracten. 
Steven Dhondt erkent dat het voor een 
auteur moeilijk is: “Die contracten zijn 
leesonvriendelijk opgesteld in een soort 
voorbijgestreefde notaristaal. Ik vind die 
royalty-afrekeningen ook altijd uitblinken 
in onduidelijkheid. Misschien moet ik 
daar gewoon eens lessen voor volgen. De 
afrekeningen uit Frankrijk in dat vakjar-
gon zijn zo mogelijk nog verwarrender 
voor een Vlaming.” 

Verschillende instanties staan auteurs 
bij in de interpretatie van contracten. De 
VAV behartigt de belangen van auteurs 
en heeft zo’n 600 leden. Daarbij horen 
ook stripauteurs, maar met die doelgroep 
zijn er minder contacten en dus minder 
ervaring, zegt coördinator Natalie Ariën: 

“We beschikken helaas over weinig infor-
matie over contractonderhandelingen in 
de stripsector, maar we hopen dat daar 
in de toekomst verandering in komt. En 
dan is een modelcontract natuurlijk een 
volgende stap.”

Naast de beroepsorganisatie VAV 
zijn er instellingen die auteursrechten 
beheren en de afrekeningen doorstorten. 
De bekendste daarvan is Sabam, dat zoals 
gezegd een eigen modelcontract hanteert, 
maar dat ook het VAV-modelcontract 
aanvaardt. Salvador de Melo Ferreira, 
Manager Visual Arts & Literature: “We 
worden regelmatig geraadpleegd door 
leden voor advies over de door de uitge-
vers voorgestelde contracten. Sommige 
auteurs doen dit uit voorzorg, een zeer 
klein aantal omdat ze in het verleden 
slechte ervaringen hadden. Een aantal 
auteurs of hun erfgenamen heeft ons het 
beheer van hun uitgavenrechten toever-
trouwd. In dat geval is het Sabam die de 
rekeningen van de uitgevers ontvangt en 
na controle van de rekeningen de rechten 
overdraagt   aan de begunstigden.” Een 
zicht op de vergoedingen voor vertaald 
werk heeft Salvador Ferreira echter niet. 

Steeds meer auteurs laten hun rechten 
behartigen door deAuteurs, een groeiende 
speler. deAuteurs is, zoals Sabam, in de 
eerste plaats een beheersvennootschap, 
die als extra dienst haar leden advies over 
contracten aanbiedt. “Leden van deAu-
teurs krijgen vaak het modelcontract van 
VAV voorgesteld, maar sommigen ook 
niet,” zegt adjunct-directeur Barbara 
Cardoen. “Het klopt zeker dat het niet 
evident is voor auteurs om de volledige 
draagwijdte van de juridische termen in 
contracten te begrijpen. Net om die reden 
verstrekken wij individueel juridisch 
advies, meestal in overleg met de VAV, 
kwestie van krachten te bundelen.” 

Ook Olivia Verhoeven, juriste bij 
SOFAM (Société Multimédia des 
Auteurs des Arts Visuels - Multimedia 
Maatschappij van de Auteurs van de 
Visuele Kunsten) zit op dezelfde lijn: 
“Ik merk dat auteurs vaak het doel van 
de clausules niet begrijpen als ze geen 
specifieke uitleg krijgen. Wij werken 
hoofdzakelijk op Belgische (Franstalige 
en Nederlandstalige) boekencontracten, 

zelden voor Engelse boeken. We bes-
chikken over een netwerk van zustermaa-
tschappijen wanneer een contract met een 
uitgever in een ander land wordt gesloten.” 

Conclusie
Het lijkt erop dat de meeste uitgevers 

de basisbepalingen uit het modelcontract 
van VAV/GAU of Sabam hanteren. Dat is 
overigens een voorwaarde om subsidies 
van Literatuur Vlaanderen te krijgen. 
Het modelcontract staat garant voor een 
evenwichtige verdeling van de rechten en 
plichten tussen uitgevers en auteurs, hoe-
wel zowel auteurs als uitgevers de details 
van het modelcontract soepel zouden 
willen interpreteren. Zolang de basisrech-
ten voor auteurs gerespecteerd worden, 
kan dat ook voor Literatuur Vlaanderen. 
Mistoestanden en het gebrek aan trans-
parantie lijken eerder tot het verleden te 
behoren. Niettemin hebben een aantal 
auteurs moeite om te achterhalen hoe het 
nu precies zit met de verkoop van buiten-
landse rechten of met de verkoopcijfers in 
het buitenland. Ervaren auteurs kennen 
inmiddels het klappen van de zweep en 
onderhandelen zelf over zulke contracten. 
Anderen geven toe dat ze administratief 
en juridisch niet beslagen zijn, of gewoon 
slordig. Dat is wellicht eigen aan vele crea-
tieve geesten. Belangenverenigingen zoals 
VAV en rechtenbeheerders zoals Sabam, 
deAuteurs of SOFAM geven overigens 
individueel advies over contracten aan 
hun leden. Dat belet echter niet dat maar 
weinig auteurs uit ons kleine taalgebied 
van de verkoop van hun stripwerk kunnen 
leven. En de opbrengst uit buitenlandse 
verkoop stelt voor de meesten al helemaal 
niet veel voor. —
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