LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN LIBRARY MUZIEK IN AUDIOVISUELE
PRODUCTIES

Deze overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) heeft als datum 29 maart 2019.
TUSSEN:
1)

NAB 2.0 vzw (Nederlandse Amateurcineasten België), met adres te Honoré Drubbelstraat
1, 9041 Oostakker, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0478.853.762, vertegenwoordigd door Daniël De Vetter, voorzitter,
Hierna: “Licentienemer” genoemd,

EN
2)

SABAM (De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers), coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Aarlenstraat 75-77,
1040 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0402.989.270, vertegenwoordigd door mevrouw Carine Libert, CEO,
Hierna “Sabam” genoemd,

Hierna ook individueel “Partij” en gemeenschappelijk “Partijen” genoemd.

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:
A.

Licentienemer een vereniging is of een steunpunt ten behoeve van beeldmakers zoals cineasten,
fotografen en mediakunstenaars.

1

B.

De activiteiten van de beeldmakers omschreven kunnen worden als vrijetijdsbesteding, zonder
professionele en/of commerciële doeleinden.

C.

Licentienemer namens haar leden en/of doelpubliek over een licentie wenst te beschikken voor
het gebruik van library muziek in audiovisuele producties, ook wel production muziek genaamd.
Licentienemer vervult hierbij ten aanzien van Sabam een centraliserende rol namens haar leden
of doelpubliek en dit op vlak van adviesverstrekking, administratie en rechtenafdracht.

D.

De Partijen akkoord zijn om de bepalingen van de licentie vast te leggen zoals hierna verder
omschreven.

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
1.

VOORWERP:

1.1. Sabam verleent aan Licentienemer een niet-exclusieve toestemming om de muziekwerken van
het Library-repertoire die ze vertegenwoordigt te gebruiken in audiovisuele producties
gerealiseerd door de leden en/of de doelgroep van Licentienemer (hierna: ‘de Licentie’).
Onder Library-repertoire ten behoeve van deze Overeenkomst wordt verstaan:
Sabam-repertoire dat speciaal gecomponeerd en/of samengebracht werd met de
bedoeling om audio- of audiovisuele producties van muziek te voorzien.
Onder Sabam-repertoire wordt verstaan:
a) muziekwerken waarvan Sabam exclusief de auteursrechten beheert namens haar
aangesloten leden (auteurs, componisten en muziekuitgevers);
b) fonogrammen waarvoor Sabam een mandaat voor het beheer van librarymuziek heeft
ontvangen namens de houders van de naburige rechten.
Licentienemer kan de lijst van library-uitgevers (en hun catalogen) die Sabam vertegenwoordigt
raadplegen op de website van Sabam (https://www.sabam.be/nl/producenten-van-librarymuziek).
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1.2. De Licentie betreft de auteursrechten van de auteurs en componisten en de naburige rechten
van de producenten van de opnames.
1.3. De Licentie betreft enkel de volgende rechten:
a)

het mechanisch reproductierecht voor de vervaardiging, de vastlegging en de
verveelvoudiging van beeld- en geluidsdragers;

b) het synchronisatierecht voor de integratie van (muziek)werken in een audiovisuele
productie, alsook alle technische handelingen die hiervoor noodzakelijk zijn.
1.4. De Licentie omvat niet het openbaar mededelingsrecht.
1.5. De draagwijdte van de toestemming bedoeld in deze Overeenkomst dient restrictief
geïnterpreteerd te worden.
2.

TOEPASSINGSGEBIED:

2.1. De Licentie is beperkt per audiovisuele productie tot maximaal 60 minuten duurtijd en beperkt
tot de vervaardiging van 1 kopie op een geluids-of beelddrager.
2.2.

Afhankelijk van het bekomen van een aparte licentie met betrekking tot het openbaar
mededelingsrecht, is de Licentie enkel bestemd voor de volgende exploitaties:
a) vertoningen georganiseerd door de Licentienemer;
b) vertoningen tijdens evenementen en wedstrijden die uitsluitend zijn voorbehouden aan
amateur-deelnemers;
c) vertoningen aan derden;
d) publicatie op de website van de Licentienemer en/of van de lokaal aangesloten
vereniging;
e) publicatie op het Youtube-kanaal van de Licentienemer en van het lid van de
Licentienemer die de audiovisuele productie gerealiseerd heeft.
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Voor de publicaties zoals bedoeld in artikel 2.2.e is er geen bijkomende aparte licentie met betrekking
tot het openbaar mededelingsrecht nodig.
2.3. De realisatie en vertoningen van de audiovisuele producties gebeuren telkens zonder enig
winstoogmerk.
2.4. Voor elk ander gebruik van muziekwerken van het Library-repertoire dan het gebruik
omschreven in artikel 2.2 van deze Overeenkomst dient Licentienemer, met inbegrip van haar
leden of doelpubliek, over een aparte toestemming te beschikken. Het betreft onder andere:
a) de realisatie en vertoning van audiovisuele producties voor professionele en/of
commerciële doeleinden (“met winstoogmerk”). Hierin zit vervat – op niet-limitatieve
wijze - de realisatie van reclamespots, bedrijfsfilms, producties voor educatieve
doeleinden, vertoningen met inkomprijzen, alsook vertoningen gefinancierd met
sponsorgelden of subsidies;
b) de verkoop en verhuur van beelddragers en digitale bestanden;
c) de publicatie op websites, download- en streamingplatformen, met uitzondering van de
online publicaties omschreven in artikel 2.2.d en 2.2.e van deze Overeenkomst;
d) (digitale) TV-uitzendingen.
3.

MORELE RECHTEN:

3.1. Het moreel recht van de auteurs en componisten is uitdrukkelijk voorbehouden. Zij kunnen
aanspraak maken op vermelding van hun naam in bijvoorbeeld de generiek van de audiovisuele
productie en zich verzetten tegen iedere wijziging van hun werk
4.

VERGOEDING:

4.1. Licentienemer verbindt zich tot het betalen aan Sabam van een jaarlijkse vergoeding.
Deze vergoeding wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan de index van de
consumptieprijzen als volgt:
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Vanaf 1 januari 2020:
vergoeding van het voorgaande jaar x index december van het voorgaande jaar
index december van het jaar daarvoor
4.2. Licentienemer ontvangt vóór 1 maart van Sabam een jaarlijkse schriftelijke en gedetailleerde
opgave van de berekening van de vergoeding, samen met de hierop betrekkelijke factuur.
Licentienemer betaalt deze factuur binnen de 10 dagen na ontvangst ervan.
4.3. Sabam heeft het recht in geval van laattijdige betaling van de facturen om op het gefactureerde
bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten aan te rekenen conform de
intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties.
4.4. Bij de afloop of vroegtijdige beëindiging van deze Overeenkomst zal Licentienemer aan Sabam
alle facturen betalen die het ontvangen heeft of zal ontvangen met betrekking tot het gebruik
van de Licentie tot op de datum van de afloop of vroegtijdige beëindiging.
5.

OPGAVE GEBRUIK LIBRARY-REPERTOIRE:

5.1. Licentienemer bezorgt Sabam jaarlijks vóór 1 februari in een digitaal formaat en met betrekking
tot het voorgaande kalenderjaar:
a) een lijst van alle leden van Licentienemer die in de loop van het kalenderjaar een
audiovisuele productie met Library-repertoire hebben gerealiseerd, met vermelding van:
•
•

naam en voornaam
registratienummer bij Licentienemer

b) de cuesheet van elke gerealiseerde productie, met minstens vermelding van:
•
•
•

titel productie
naam en voornaam lid van Licentienemer
registratienummer bij Licentienemer

•

genre
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•
•
•

totale duurtijd audiovisuele productie
totale duurtijd van het Library-repertoire
per muziekwerk:
o titel
o duurtijd per muziekwerk
o naam van de componist
o naam catalogus
o catalogusnummer

5.2. Bij gebrek aan tijdige informatieverstrekking behoudt Sabam zich het recht om een voorschot
te factureren op basis van de rechten die Licentienemer verschuldigd was tijdens voorgaande
jaren. Dit ontslaat Licentienemer niet van de verplichting deze informatie te bezorgen.
6.

CONTROLE EN VERIFICATIE:

6.1. Sabam heeft het recht om controle uit te oefenen op alle verplichtingen van Licentienemer in
het kader van deze Overeenkomst.
6.2. Licentienemer verbindt zich ertoe alle relevante administratieve en boekhoudkundige
documenten in verband met zijn verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst gedurende
een periode van vijf jaar bij te houden.
6.3. Sabam behoudt zich het recht voor, op eenvoudig verzoek en binnen tien werkdagen na haar
verzoek, tijdens werkdagen en tijdens kantooruren (tussen 9 en 17 uur), alle relevante
administratieve en boekhoudkundige documenten in verband met de verplichtingen 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 die net als het personeel van Sabam gebonden is door
beroepsgeheim. De delegatie zal niet groter zijn dan drie personen.
6.4. Wanneer Sabam een afwijking vaststelt die hoger ligt dan 5 (vijf) % van de afrekening voor de
betreffende periode, zal de Licentienemer de redelijke en bewezen kosten van de audit, tot een
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maximaal bedrag van € 800 + btw per dag, terugbetalen. In dat geval worden de bijkomend
verschuldigde rechten verhoogd met een interest van 12 (twaalf) % op jaarbasis.
7.

EVALUATIE:

7.1. Indien een Partij minstens 1 maand voor het einde van de jaarlijkse periode zoals bepaald in
artikel 9.1 van deze Overeenkomst aan de andere Partij te kennen geeft de inhoud van deze
Overeenkomst te willen evalueren met het oog op een eventuele herziening ervan, zal de andere
Partij hierin haar volledige medewerking verlenen. Deze evaluatie kan indien beide Partijen
akkoord gaan met de wijziging, leiden tot de herziening van deze Overeenkomst zonder opzeg
van één of beide Partijen.
8.

VERTROUWELIJKHEID:

8.1. Partijen komen overeen dat de gegevens en documenten die zij in het kader van deze
Overeenkomst uitwisselen, als strikt vertrouwelijk moeten worden beschouwd. Zij verbinden
zich dan ook ertoe ze niet aan derden mee te delen, de volgende uitzonderingen daargelaten:

9.

•
•

als die informatie vooraf met toestemming van de andere Partij bekend is gemaakt;
als die informatie wegens een gerechtelijke of wettelijke verplichting moet worden

•

meegedeeld;
in geval van een geschil aanhangig gemaakt bij een rechtbank of hog of een
scheidsrechterlijk college.

DUUR - ONTBINDING:

9.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 2019.
9.2. Deze Overeenkomst zal vervolgens stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd worden, behoudens
opzegging per aangetekend schrijven door een van de Partijen, drie maanden vóór het
verstrijken van de jaarlijkse periode.
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10.

WANPRESTATIE:

10.1. In geval van inbreuk op om het even welke bepaling van deze Overeenkomst door de
Licentienemer, zal Sabam Licentienemer voorafgaandelijk in gebreke stellen om, naargelang het
geval, een einde te stellen aan de foutieve handeling binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na
ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling. Indien Licentienemer niet binnen deze
termijn een einde heeft gesteld aan de foutieve handeling, zal Sabam gerechtigd zijn om de
onmiddellijke ontbinding van deze Overeenkomst te verklaren en ter kennis te brengen van de
Licentienemer, op eigen initiatief en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter en zonder
afbreuk te doen aan zijn recht op een aanvullende schadevergoeding.
De ontbinding van deze Overeenkomst zal de onmiddellijke intrekking van de Licentie tot
gevolg hebben.
10.2. 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 binnen de 8 dagen na een tweede
herinnering wordt betaald, heeft Sabam het recht om een schadevergoeding van 15% op het
factuurbedrag met een minimum van € 125 te vorderen.
11.

SPLITSBAARHEID:

11.1. Indien om welke reden ook, een clausule of een deel van een clausule van deze Overeenkomst
ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, zal dit de overige delen of clausules niet aantasten
waardoor deze geldig en afdwingbaar blijven.
11.2. Het betreffende ongeldige of onafdwingbare deel of clausule zal vervangen worden door een
bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het dichts de bedoeling van de Partijen in het
betreffende deel of clausule benadert.
12.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

12.1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
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12.2. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen, in geval van
geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Overeenkomst, de
exclusieve en uitsluitende bevoegdheid hebben.

Opgesteld te Brussel op 29 maart 2019 in zoveel exemplaren als er Partijen zijn, waarbij elke Partijen
erkent dat zij haar origineel exemplaar heeft ontvangen.

Gelezen en goedgekeurd,
namens Sabam,

Gelezen en goedgekeurd,
namens NAB 2.0,

Carine Libert
CEO

Daniël De Vetter
Voorzitter
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