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LICENTIE VOOR DE SONORISATIE VAN AMATEUR-AUDIOVISUELE PRODUCTIES 
 
 
TUSSEN 
 
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, afgekort SABAM, coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, 
Aarlenstraat 75-77, ingeschreven in de KBO onder nummer 0402.989.270, vertegenwoordigd 
door de heer Christophe Depreter, CEO.  
 
Hierna genoemd SABAM, enerzijds 
 
 
EN 
 
nab 2.0 vzw (Nederlandstalige Amateurcineasten België), met maatschappelijke zetel te 9041 
Oostakker, Honoré Drubbelstraat 1, ingeschreven in de KBO onder nummer 0478.853.762, 
vertegenwoordigd door de heer Daniël De Vetter, voorzitter. 
 
Hierna genoemd de LICENTIENEMER, anderzijds, 
 
is overeengekomen 
 
Artikel 1: Voorwerp 
 
SABAM geeft aan de LICENTIENEMER de niet-exclusieve toelating om de librarymuziek van de 
uitgevers die SABAM vertegenwoordigt (hierna ‘het Repertoire’) te reproduceren voor de 
sonorisatie van de dia-, audiovisuele en multimediaproducties (hierna ‘de Producties’) 
gerealiseerd door de leden van de LICENTIENEMER (hierna ‘de Licentie’). 
 
De LICENTIENEMER kan de lijst van uitgevers die SABAM vertegenwoordigt raadplegen via 

www.sabam.be (kies in menu voor “gebruikers” => “muziek” => “beeld- en geluiddragers”). 
 
Artikel 2: Toepassingsgebied 
 
De Licentie betreft de auteursrechten van de auteurs en componisten en de naburige rechten 
van de muzikanten en producenten van de opnames. 
 
De Licentie is beperkt tot Producties van maximaal 60 minuten, bestemd voor volgende 
exploitaties: 

• vertoningen georganiseerd door de LICENTIENEMER zonder winstoogmerk 

• vertoningen tijdens manifestaties en festivals zonder winstoogmerk, uitsluitend 
voorbehouden voor amateurfilms 

• gratis streaming via de internetsite van de LICENTIENEMER of van de amateurcineast 
die de Productie gerealiseerd heeft, alsook via één Youtube-kanaal op naam van de 
LICENTIENEMER.  

 

http://www.sabam.be/
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Indien Producties op andere dan de hierboven vermelde wijzen geëxploiteerd worden, is een 
afzonderlijke synchronisatielicentie vereist. Het betreft ondermeer: 

• elke commerciële exploitatie  

• uitzendingen op televisie 

• verspreiding via internetsites  
o van derden, 
o tegen betaling of 
o met mogelijkheid tot downloaden 

• verkoop of verhuur van dvd’s of andere audiovisuele dragers 
 

De realisatie van reclamespots is uitgesloten. 
 
De Licentie omvat het maken van één reservekopie per Productie. 
 
De rechten voor de publieke mededeling (vertoning, verspreiding via internet enz.) van het 
Repertoire zijn niet vervat in deze overeenkomst. 
 
Artikel 3: Het moreel recht 
 
Het moreel recht van de auteurs, componisten en muzikanten is uitdrukkelijk voorbehouden. 
Zij kunnen aanspraak maken op vermelding van hun naam in de generiek en zich verzetten 
tegen elke wijziging van hun muziek. 
 
Artikel 4: Vergoeding 
 
De LICENTIENEMER verbindt zich tot het betalen aan SABAM van een jaarlijkse vergoeding.  
De vergoeding wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de index van de 
consumptieprijzen. 
 
De LICENTIENEMER zal SABAM voor 1 februari van elk jaar een lijst bezorgen van alle leden die 
tijdens het afgelopen jaar lid geweest zijn en van de leden die tijdens dat jaar het Repertoire 
gebruikt hebben. 
 
Indien de LICENTIENEMER deze verplichting niet nakomt, kan SABAM een voorschot factureren 
op basis van de rechten verschuldigd voor de voorgaande jaren. Dit ontslaat de 
LICENTIENEMER niet van de verplichting de ledenlijsten aan SABAM te bezorgen. 
 
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de tien dagen na ontvangst.  
 
Artikel 5: Opgave repertoire 
 
De LICENTIENEMER zal SABAM voor 1 februari van elk jaar, voor elke Productie die zijn leden 
in de loop van het afgelopen jaar gerealiseerd hebben, aangifteformulieren voor de 
audiovisuele productie bezorgen. Als bijlage bij de overeenkomst is een blanco 
aangifteformulier. 
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Artikel 6: Audit 
 
SABAM heeft het recht om controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de 
LICENTIENEMER in het kader van deze overeenkomst.  
 
De LICENTIENEMER verbindt zich ertoe alle administratieve en boekhoudkundige documenten 
in verband met zijn verrichtingen in het kader van deze overeenkomst gedurende een periode 
van vijf jaar bij te houden.  
 
SABAM behoudt zich het recht voor, op eenvoudig verzoek en binnen tien dagen na haar 
verzoek, alle administratieve en boekhoudkundige documenten in verband met de 
verrichtingen van de LICENTIENEMER in het kader van deze overeenkomst in te kijken, te 
fotokopiëren en de LICENTIENEMER om uitleg te vragen. SABAM kan zich hiervoor laten 
bijstaan of vertegenwoordigen door een derde naar keuze.  
 
Wanneer SABAM een afwijking vaststelt die hoger ligt dan 5% van de afrekening voor de 
betreffende periode, zijn de kosten van de audit ten laste van de LICENTIENEMER en worden 
de bijkomend verschuldigde rechten verhoogd met verwijlinteresten tegen de rentevoet 
berekend in toepassing van de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de 
betalingsachterstand.  
 
Artikel 7: Duur van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst gaat in op 1 oktober 2017 en loopt af op 31 december 2018.  
 
Artikel 8: Intresten 
 
Elke te late vereffening van facturen zal van rechtswege, zonder ingebrekestelling, aanleiding 
geven tot verwijlinteresten tegen de rentevoet berekend in toepassing van de wet van 2 
augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand.  
 
Ingeval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal een vast bedrag van 15 € kosten 
per herinnering worden aangerekend. Ingeval de factuur niet wordt betaald binnen 8 dagen 
na een tweede herinnering, kan SABAM een schadevergoeding vorderen van 15% op het 
factuurbedrag met een minimum van 125 €. 
 
Indien Sabam bijkomende kosten moet maken om betaling te bekomen, zullen deze eveneens 
ten laste zijn van de LICENTIENEMER. 
 
Artikel 9: Wanprestatie 
 
Indien de LICENTIENEMER zijn verplichtingen niet nakomt, heeft SABAM het recht de 
overeenkomst op te zeggen na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven 
waaraan in de maand na verzending geen gunstig gevolg is gegeven. SABAM kan bovendien 
een schadevergoeding eisen. De opzegging van de overeenkomst impliceert de onmiddellijke 
intrekking van de Licentie. 
 
 



 
 
 
Aarlenstraat 75−77, 1040 Brussel − Rue d’Arlon 75−77, 1040 Bruxelles 
T +32 2 286 82 11 − contact@Sabam.be − Sabam.be 
BTW/TVA BE 0402 989 270 − RPR Brussel / RPM Bruxelles 
IBAN: BE97 3100 7295 0049 − SWIFT BIC: BBRUBEBB 

 

Artikel 10: Overdracht van de overeenkomst 
 
De LICENTIENEMER mag de Licentie niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van SABAM. 
 
Artikel 11: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 
 
Bij geschillen over de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn alleen de hoven en 
rechtbanken van Brussel of van de maatschappelijke zetel van de LICENTIENEMER bevoegd, naar 
keuze van SABAM.  
 
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. 
 
Opgemaakt te Brussel, met twee bijlagen, in tweevoud, op 23 januari 2017.  
 
 
Namens SABAM, Namens de LICENTIENEMER, 
  
 
Christophe DEPRETER Daniël De Vetter  
CEO Voorzitter 


