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Deze OVEREENKOMST INZAKE TOESTEMMING EN VERGOEDING (de Overeenkomst) wordt 
aangegaan op Datum van overeenkomst tussen : 

I. Agicoa Europe Brussels, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar 
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kartuizersstraat 19/32, 1000 Brussel, ingeschreven 
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 426.385.274 ( "AEB"); 

II. Operator, Party 2 Person or Company (" "); 

AEB en Operator worden hierna samen of willekeurig afzonderlijk “Partijen” respectievelijk 
“Partij” genoemd. 

ER WORDT VOORAF UITEENGEZET WAT VOLGT, 

A. Overwegende dat, overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Wetboek Economisch Recht 
(“WER”), de houders van auteursrechten en naburige rechten het exclusieve recht hebben (of 
weldra zullen hebben) om toestemming te verlenen voor: 

 de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte via de kabel -of een microgolfsysteem 
aan het publiek van een eerste uitzending, al dan niet via de ether ook per satelliet, van 
televisie- of radio-uitzendingen die voor ontvangst door het publiek bestemd zijn 
("Doorgifte via de kabel"); 

 de gelijktijdige, ongewijzigde en integrale doorgifte, anders dan de Doorgifte via de kabel 
zoals hierboven gedefinieerd, met het oog op de ontvangst door het publiek van een eerste 
uitzending van televisie- of radio-uitzendingen die zijn bestemd voor ontvangst door het 
publiek, wanneer deze oorspronkelijke doorgifte per draad of draadloos geschiedt, met 
inbegrip van satelliettransmissie, maar niet via onlinetransmissie, op voorwaarde dat : 

a. de doorgifte geschiedt door een andere partij dan de omroeporganisatie die de eerste 
uitzending heeft verzorgd of onder het toezicht en de verantwoordelijkheid waarvan 
die eerste uitzending heeft plaatsgevonden, ongeacht de wijze waarop die partij de 
programmadragende signalen van de omroeporganisatie verkrijgt met het oog op de 
doorgifte, en 

b. wanneer de doorgifte plaatsvindt via een internettoegangsdienst in de zin van artikel 
2, tweede alinea, punt 2, van Verordening (EU) 2015/2120, in een gecontroleerde 
omgeving ("Doorgifte") ; 

 de mededeling aan het publiek via directe injectie ("Mededeling aan het publiek via directe 
injectie"),  

van hun werken of uitvoeringen (samen de "Exclusieve rechten");  

B. Overwegende dat de aldus door de wet erkende Exclusieve rechten moeten worden uitgeoefend 
door een collectieve beheersvennootschap; 

C. Overwegende dat AEB een collectieve beheersvennootschap voor auteursrechten en naburige 
rechten is, die bij ministerieel besluit van 10 januari 1996 (M.B. 16 februari 1996) gemachtigd 
is om haar activiteiten op het Belgische grondgebied uit te oefenen; 
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D. Overwegende dat AEB zowel Belgische als buitenlandse onafhankelijke audiovisuele 
producenten vertegenwoordigt, die haar voor het Belgische grondgebied het beheer hebben 
toevertrouwd van de Exclusieve rechten (zoals hierboven omschreven) waarvan zij houder zijn 
(hetzij oorspronkelijk, hetzij door overdracht, hetzij door het effect van een wettelijk vermoeden 
van overdracht); 

E. Overwegende dat het repertoire van AEB (het "Repertoire") alle audiovisuele werken omvat, 
met uitzondering van:  

a. audiovisuele werken (en/of rechten) die uitdrukkelijk zijn toevertrouwd aan de CVBA 
Beheers- en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producenten – BAVP; en 

b. eigen uitzendingen van de radio-omroeporganisaties; 

Audiovisuele werken (“Audiovisuele werken”) zijn opeenvolgingen van bewegende beelden en 
geluiden die door het auteursrecht worden beschermd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot 
cinematografische audiovisuele werken, films en televisieseries, documentaires en alle andere 
audiovisuele inhoud die door het auteursrecht wordt beschermd.  

Nieuws, weerberichten, sportprogramma's en andere live-evenementen, telewinkelen en 
infomercials, reclame, kansspelen en loterijen, muziek- en videoclips, en muzikale composities 
worden niet beschouwd als Audiovisuele werken in het kader van deze Overeenkomst; 

F. Overwegende dat het de Operator (…)is, die zijn abonnees toegang biedt tot een aantal kanalen 
(het “Aanbod”) en de daarin opgenomen Audiovisuele werken (Repertoire), voor de exploitatie 
waarvoor Operator de toestemming van AEB nodig heeft;   

G. Overwegende dat het doel van deze overeenkomst (de "Overeenkomst") is de voorwaarden 
overeen te komen voor de toestemming voor de exploitatie door Operator aan haar abonnees 
van de Audiovisuele werken die deel uitmaken van het Repertoire en die vervat zijn in de 
programma's van de in Bijlage I bij deze Overeenkomst genoemde kanalen, voor de jaren ... 
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WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT : 

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST  

Bij deze Overeenkomst geeft AEB de toestemming aan Operator om, tegen betaling van de hieronder 
vermelde vergoeding en onder de hieronder vermelde voorwaarden, te zorgen voor de Doorgifte via de 
kabel, de Doorgifte en/of de Mededeling aan het publiek via directe injectie (hierna samen “Exploitatie”) 
van de Audiovisuele werken van het Repertoire die zijn opgenomen in de programma's van de kanalen 
die deel uitmaken van het Aanbod van lineaire diensten dat Operator aan haar abonnees aanbiedt. 

ARTIKEL 2. REIKWIJDTE EN GRENZEN VAN DE TOESTEMMING  

2.1. De door AEB verleende toestemming is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en mag niet in 
sublicentie worden gegeven.  

2.2. De toestemming is afhankelijk van de voorwaarde dat Operator van de omroeporganisaties de 
noodzakelijke toestemming heeft verkregen overeenkomstig artikel XI.215 WER. 

2.3. De toestemming voor aanvullende diensten die worden aangeboden onder de controle en 
verantwoordelijkheid van Operator en die gebaseerd zijn op het lineaire Aanbod (Catch-UP, 
TV Everywhere, Start from the beginning, preview TV, NPVR, enz.) maakt geen deel uit van 
deze Overeenkomst en zal het voorwerp uitmaken van afzonderlijke overeenkomsten in 
voorkomend geval.  

2.4. Diensten die niet gebaseerd zijn op het lineaire Aanbod, met name diensten op aanvraag (video 
on demand en/of pay per view), zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit deze Overeenkomst. 

2.5. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op de mededeling aan het publiek van 
televisiesignalen die via de kabel worden doorgegeven in openbare gelegenheden zoals hotels, 
bars, restaurants. 

2.6. Deze Overeenkomst verleent Operator niet het recht om de Audiovisuele werken die vervat 
zijn in de programma's van de in het kader van deze Overeenkomst gedistribueerde kanalen 
op te nemen en/of te verveelvoudigen. Een tijdelijke opname kan echter worden gemaakt 
wanneer dat om technische redenen, voor controledoeleinden, wegens de wet of op verzoek 
van de autoriteiten noodzakelijk is. 

2.7. Operator verbindt zich ertoe om haar abonnees erop te wijzen dat de ontvangst van het Aanbod 
door de abonnees enkel bedoeld en toegestaan is voor privé gebruik.  

2.8. Overeenkomstig punt E van de preambule zijn van het Repertoire uitgesloten: a) Audiovisuele 
werken en/of rechten waarvan het beheer uitdrukkelijk is toevertrouwd aan de CVBA Beheers- 
en belangenvennootschap voor Audiovisuele Producenten - BAVP, en b) eigen uitzendingen 
van omroeporganisaties. 
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ARTIKEL 3. VERGOEDING  

3.1. Als tegenprestatie voor deze toestemming verbindt Operator zich ertoe AEB om een jaarlijkse 
vergoeding (excl. BTW) per kanaal en per abonnee te betalen, die als volgt wordt berekend: 

(…) 

3.2. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW tegen het tarief dat van kracht is op de datum 
van de uitvoering. 

3.3. Wegens hun uitzonderlijk karakter zullen de overeenkomstig artikel 8 van deze Overeenkomst 
occultaties / black-outs geen invloed hebben op het te betalen totaalbedrag. 

3.4. Technische storingen zijn niet van invloed op de verschuldigde vergoeding, behalve indien en 
voor zover zij resulteren in een aanzienlijke vermindering van het aantal uren effectieve 
exploitatie en ontvangst van het Aanbod door abonnees. In dat geval komen de Partijen 
overeen om de vergoeding voor het Audiovisuele werk in kwestie te goeder trouw te herzien. 

ARTIKEL 4. EXPLOITATIEGEGEVENS  

4.1. ABONNEES  

4.1.1. Bijlage II vermeldt het aantal Operator-abonnees die het aanbod kunnen ontvangen (per 
Aanbod: zie artikel 4.2), op de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst.  

4.1.2. Binnen 15 dagen na de eerste dag van elk kwartaal deelt Operator aan AEB het aantal abonnees 
mee (per Aanbod: zie art. 4.2) op de eerste dag van het genoemde kwartaal.  

4.1.3. Indien Operator de voor de facturatie vereiste gegevens niet binnen de hierboven genoemde 
termijn verstrekt, is AEB gerechtigd om de factuur op te stellen op basis van de gegevens van 
het voorgaande kwartaal met een forfaitaire verhoging van het aantal abonnees met 5%. Na 
ontvangst van de gegevens zullen aanpassingen worden aangebracht, zo nodig door het 
uitschrijven van creditnota's, en bij de facturering voor het volgende kwartaal opnieuw worden 
aangepast. 

4.2. KANALEN DIE EEN AANBOD VORMEN  

4.2.1. Operator biedt het publiek verschillende aanbiedingen die toegang verlenen tot een aantal 
kanalen door middel van Doorgifte via de kabel, Doorgifte of Mededeling aan het publiek via 
directe injectie. Het wordt overeengekomen dat deze aanbiedingen vanaf de inwerkingtreding 
van de Overeenkomst in aanmerking zullen worden genomen in Bijlage I.  

4.2.2. AEB stemt, ten aanzien van de rechten die zij vertegenwoordigt, toe dat Operator de 
samenstelling van haar aanbiedingen naar eigen goeddunken kan wijzigen.  

Elke wijziging in de samenstelling van één of meer van de Operator-aanbiedingen moet binnen 
15 dagen aan AEB worden gemeld.  
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Wanneer een nieuw kanaal in een Aanbod wordt geïntegreerd, stelt Operator AEB daarvan 
overeenkomstig het vorige lid in kennis. AEB stelt Operator in kennis van het toepasselijke 
tarief. 

4.2.3. AEB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten bij de verzameling of verspreiding die 
het gevolg zijn van een niet-mededeling of een laattijdige mededeling door Operator van 
wijzigingen in de samenstelling van één van haar aanbiedingen.  

ARTIKEL 5. VASTSTELLING EN BETALING VAN RECHTEN 

5.1. De facturen in verband met deze Overeenkomst worden vóór het einde van de eerste maand 
van elk kwartaal door AEB opgemaakt aan de hand van de in artikel 4.1 bedoelde gegevens.  

5.2. Operator verstrekt AEB op haar eerste verzoek alle aanvullende informatie die nodig kan zijn 
voor een correcte facturatie. AEB behandelt deze informatie als vertrouwelijk. 

5.3. Facturen van AEB worden binnen dertig dagen na factuurdatum door Operator betaald door 
overschrijving op rekening BE473101 8019 6380 van AEB. Elke vertraging in de betaling 
brengt van rechtswege de toepassing mee van interesten op het bedrag van de onbetaalde 
factuur, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. De rentevoet is deze die is bedoeld in 
artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand 
bij handelstransacties. 

ARTIKEL 6. AANPASSING VAN DE TARIEVEN  

6.1. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de variatie van de Belgische index van de 
consumptieprijzen op 31 december van elk jaar (https://statbel.fgov.be/nl/open-

data/consumptieprijsindex-en-gezondheidsindex).  

6.2. Indien de verhoging van de provisie van auteursrechten, deel uitmakend van de prijs van het 
abonnement aangerekend door Operator aan haar abonnees, en/of indien de prijs van het 
abonnement aangerekend door Operator aan haar abonnees, groter is dan de in artikel 6.1 
vastgestelde indexering, zal het tarief van AEB in dezelfde verhouding veranderen.  

ARTIKEL 7. GARANTIES  

7.1. Operator garandeert dat zij alle noodzakelijke vergunningen heeft verkregen om de kanalen in 
haar Aanbod of aanbiedingen op te nemen overeenkomstig artikel 2.2., waarvan een lijst op 
de datum van ondertekening van deze Overeenkomst is bijgevoegd in Bijlage I, met dien 
verstande dat Operator AEB overeenkomstig artikel 4 in kennis zal stellen van elke wijziging 
in deze lijst. 

7.2. AEB vrijwaart Operator tegen elke aansprakelijkheid met betrekking tot vorderingen van 
audiovisuele producenten op grond van rechten met betrekking tot Audiovisuele werken uit 
het Repertoire.  

7.3. Het bedrag van deze garantie is beperkt tot de waarde van de (eigen en van een auteur of 
uitvoerende kunstenaar verworven) rechten waarop de producent aanspraak zou hebben 
kunnen maken indien hij aangesloten zou zijn geweest bij AEB. Deze garantie is eveneens 
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beperkt tot drie jaar volgend op de dag van de Exploitatie van het betrokken Audiovisuele 
Werk. 

7.4. De garantie heeft geenszins betrekking op de niet-overdraagbare vergoeding die verschuldigd 
is aan de collectieve beheersvennootschappen van auteurs en uitvoerende kunstenaars 
krachtens de artikelen XI.225, lid 3, en XI.227/1 WER en de soortgelijke bepaling die zou 
worden aangenomen voor de Exploitatie.  

 

ARTIKEL 8. RECHT OM DE EXPLOITATIE TE VERBIEDEN IN UITZONDERLIJKE 
OMSTANDIGHEDEN 

8.1. AEB behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de toestemming volgens 
Artikel 1 ten aanzien van bepaalde Audiovisuele werken te schorsen. 

AEB oefent dit recht alleen uit om te voorkomen dat de belangen van de rechthebbenden of 
de morele belangen van derden die door de inhoud van het Audiovisuele werk worden geraakt 
of ernstig worden geschaad. 

Geldige redenen voor de schorsing van de toestemming door AEB zijn onder meer: 

(a) potentiële conflicten die worden opgeworpen door een omroeporganisatie, een 
exploitant van audiovisuele diensten of een producent en/of een houder van rechten en 
die gebaseerd zijn op het bestaan - in overeenkomsten, van welke aard dan ook, tussen 
audiovisuele producenten en/of houders van rechten op Audiovisuele werken enerzijds 
en omroeporganisaties en/of exploitanten van audiovisuele diensten anderzijds - van 
exclusiviteitsclausules met betrekking tot het grondgebied en de voorrang van het recht 
om op dat grondgebied uit te zenden; 

(b) een materiële schending van contractuele bepalingen (bijvoorbeeld 
interpretatieproblemen van coproductiecontracten, contractuele problemen van welke 
aard dan ook, enz.) door één van de Partijen bij dergelijke contracten en/of door een 
omroeporganisatie;  

(c) de schending van bepalingen van openbare orde door één van de betrokken Partijen 
en/of door een omroeporganisatie. 

8.2. Elk verzoek tot schorsing van de rechthebbenden moet ten minste vijftien dagen voor de 
geplande uitzenddatum van het betrokken audiovisuele werk aan AEB worden gericht en moet 
door AEB schriftelijk aan Operator worden meegedeeld met opgave van redenen ten minste 
tien dagen op voorhand en met een verzoek tot ontvangstbevestiging.  

Als het verzoek van de rechthebbenden later komt, zal AEB proberen het zo spoedig mogelijk 
aan Operator door te geven. 

8.3. Na ontvangst van het verzoek tot opschorting zal de occultatie / black-out door Operator 
worden uitgevoerd door de toepassing van technische maatregelen die tot doel en tot gevolg 
hebben dat de abonnees het betrokken Audiovisuele werk niet kunnen ontvangen, in plaats 
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waarvan deze abonnees, voor de duur van deze opschorting, op het scherm een bericht zullen 
krijgen dat het programma niet beschikbaar is. 

8.4. Operator verklaart en garandeert dat zij technisch in staat is en in staat zal zijn om, 
overeenkomstig het schriftelijke verzoek van AEB, occultatie-/black-outmaatregelen toe te 
passen die specifiek gericht zijn op het geïdentificeerde Audiovisuele werk. 

ARTIKEL 9. AUDIT  

9.1. AEB kan eisen dat de voor artikel 4 relevante gegevens eenmaal per jaar op kosten van 
Operator door een beëdigd accountant worden gewaarmerkt. Deze certificering zal dan tegelijk 
met de jaarlijkse audit plaatsvinden en moet tijdig worden ingediend.  

9.2. Indien uit de controle blijkt dat Operator niet het juiste aantal kanalen heeft meegedeeld of dat 
het aantal abonnees meer dan 5% hoger ligt dan het meegedeelde aantal, factureert AEB het 
bedrag dat overeenkomt met het te lage bedrag dat uit de controle naar voren is gekomen. 

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING 

De Partijen komen overeen dat de gegevens en documenten die in het kader van deze Overeenkomst 
worden uitgewisseld, als strikt vertrouwelijk moeten worden beschouwd. Zij zien er derhalve van af om 
deze aan derden mede te delen, behoudens de volgende uitzonderingen: (i) indien dergelijke informatie 
eerder openbaar is gemaakt met instemming van de andere Partij; (ii) indien dergelijke informatie moet 
worden meegedeeld op grond van een rechterlijke of administratieve autoriteit of wettelijke verplichting. 

ARTIKEL 11. REORGANISATIETRANSACTIES  

11.1. FUSIE, AFSPLITSING EN ANDERE REORGANISATIETRANSACTIES  

11.1.1. In de veronderstelling dat de begunstigde onderneming Operator is 

In geval van fusie, splitsing of andere reorganisatie door opslorping door Operator van een 
andere marktdeelnemer of de inbreng of overdracht door een andere marktdeelnemer van een 
volledige activiteit of een bedrijfstak aan Operator, stelt Operator AEB ten minste [één maand] 
van tevoren in kennis, met vermelding van de naam van deze entiteit en de vermoedelijke 
datum van de sluiting en inwerkingtreding van de transactie.  

Operator deelt AEB binnen [15 dagen] na de sluiting van de transactie het nieuwe aantal 
abonnees per Aanbod en de precieze datum van inwerkingtreding van de transactie mee. Indien 
Operator de voor de facturering vereiste gegevens niet binnen bovengenoemde termijn 
verstrekt, is AEB gemachtigd de factuur uit te reiken op basis van de gegevens van het 
voorgaande kwartaal met een verhoging van het aantal abonnees met een percentage dat, in 
afwijking van artikel 4, per overgenomen entiteit overeenkomt met de verhouding tussen de 
laatste gepubliceerde omzet van Operator en de laatste gepubliceerde omzet van de 
overgenomen, overdragende of verkopende entiteit. Na ontvangst van de gegevens worden zo 
nodig correcties aangebracht door het uitschrijven van creditnota's, en bij de facturering van 
het volgende kwartaal worden de gegevens opnieuw aangepast. 
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11.1.2. In de veronderstelling dat Operator de overgenomen, overdragende of verkopende 
entiteit is 

In geval van fusie, splitsing of andere reorganisatie waarbij Operator door een andere operator, 
dienstverlener of distributeur wordt opgeslorpt, of waarbij Operator het geheel of een 
bedrijfstak waarbij abonnees betrokken zijn, inbrengt in of overdraagt aan een andere operator, 
dienstverlener of distributeur, stelt Operator AEB daarvan ten minste [één maand] van tevoren 
in kennis, met vermelding van de naam van deze entiteit en de vermoedelijke datum waarop 
de transactie wordt afgesloten en van kracht zal worden.  

Operator verbindt zich ertoe geen fusie, splitsing of andere reorganisatie door opslorping door 
een andere operator, dienstverlener of distributeur uit te voeren, noch het geheel of een bedrijft 
in te brengen of over te dragen aan een andere operator, dienstverlener of distributeur die niet 
gebonden is aan een contract met AEB waarin de voorwaarden zijn bepaald voor de 
toestemming om de Audiovisuele werken die deel uitmaken van het Repertoire van AEB ter 
beschikking te stellen aan haar abonnees. 

11.2. VERWERVING VAN ZEGGENSCHAP OVER EEN ANDERE OPERATOR, DIENSTVERLENER OF 

DISTRIBUTEUR  

Indien Operator zeggenschap verwerft over een andere operator, dienstverlener of distributeur, 
met behoud van de rechtspersoonlijkheid van deze operator, dienstverlener of distributeur (met 
name na een aandelenverwerving), stelt Operator AEB daarvan ten minste [één maand] van 
tevoren in kennis, met vermelding van de naam van deze entiteit en de vermoedelijke datum 
waarop de transactie wordt gesloten en van kracht zal worden.  

Ingeval deze operator, dienstverlener of distributeur gebonden is door een contract met AEB 
waarin de voorwaarden zijn bepaald voor toestemming om de Audiovisuele werken die deel 
uitmaken van het Repertoire van AEB ter beschikking te stellen van zijn abonnees, blijft deze 
Overeenkomst van toepassing, overeenkomstig het gemeen recht. 

Indien deze operator, dienstverlener of distributeur niet gebonden is door een dergelijke 
overeenkomst met AEB, verbindt Operator zich ertoe ervoor te zorgen dat deze operator, 
dienstverlener of distributeur een dergelijke overeenkomst met AEB sluit, en verbindt AEB 
zich ertoe een dergelijke overeenkomst met deze operator, dienstverlener of distributeur te 
sluiten, onder dezelfde voorwaarden als die welke in deze Overeenkomst zijn vastgesteld. 
Deze Overeenkomst treedt in werking met terugwerkende kracht tot de datum waarop 
Operator de zeggenschap over deze operator, dienstverlener of distributeur heeft verworven. 
Indien dergelijk contract niet binnen [één maand] na de verwerving van de zeggenschap door 
Operator wordt gesloten, is AEB gemachtigd de factuur aan Operator uit te reiken op basis 
van de gegevens van het voorgaande kwartaal met een stijging van het aantal abonnees met 
een percentage dat, per geabsorbeerde entiteit, overeenkomt met de verhouding tussen de 
laatste gepubliceerde omzet van Operator en de laatste gepubliceerde omzet van deze operator, 
dienstverlener of distributeur. Na de sluiting van deze Overeenkomst tussen AEB en die 
operator, aanbieder of distributeur en de betaling door die operator, aanbieder of distributeur 
aan AEB van de sinds de inwerkingtreding van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding, 
geeft AEB creditnota's ten gunste van Operator. 

ARTIKEL 12. ALGEMEEN 

12.1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meer artikelen van de Overeenkomst zal 
de geldigheid en/of het dwingend karakter van de overige artikelen van de Overeenkomst noch 
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die van de Overeenkomst, aantasten. In voorkomend geval onderhandelen de Partijen te goeder 
trouw met het oog op de vervanging van het ongeldige of niet-afdwingbare artikel door een 
gelijkwaardig artikel met een vergelijkbaar economisch effect voor beide Partijen. 

12.2. Het feit dat één Partij afziet van of afstand doet van het recht zich op het verzuim van de andere 
Partij te beroepen, kan in geen geval worden beschouwd als een definitieve afstand van het 
recht zich later op dat verzuim of op enig ander soortgelijk verzuim te beroepen.  

12.3. Alle mededelingen en kennisgevingen tussen de Partijen in verband met de Overeenkomst of 
de uitvoering ervan moeten per aangetekende brief worden gezonden aan de zetel van de 
ontvangende Partij, vermeld in de hoofding van de Overeenkomst, met een kopie per e-mail 
op het volgende e-mailadres: 

Voor AEB:  

- agicoa@agicoabrussels.eu, en  

- president@agicoabrussels.eu 

Voor Operator: [CONTACT EMAIL] 

12.4. Elke wijziging en elke aanpassing van de Overeenkomst kan enkel schriftelijk gebeuren en 
ondertekend worden door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de Partijen. 

ARTIKEL 13. GEGEVENSBESCHERMING  

13.1. Beide Partijen komen overeen dat zij alle door de andere partij verstrekte persoonsgegevens 
zullen verwerken in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
(de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de wijzigingen daarvan. De Partijen 
verbinden zich ertoe en komen overeen zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden die 
zijn opgenomen in Bijlage III, die als onderdeel van deze Overeenkomst werd gevoegd. 

13.2. De verplichtingen uit hoofde van dit artikel vervallen niet bij beëindiging van deze 
Overeenkomst. 

ARTIKEL 14. INWERKINGTREDING, DUUR EN BEËINDIGING  

14.1. Deze Overeenkomst treedt (met terugwerkende kracht) in werking op (…) en blijft van kracht 
tot en met (…) 

14.2. Bij de ondertekening van de Overeenkomst en overeenkomstig artikel 4 verstrekt Operator 
AEB een verklaring met de lijst van kanalen die deel uitmaken van haar Aanbod 
(aanbiedingen) vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst (Bijlage I), 
alsmede een verklaring van het aantal abonnees per Aanbod (aanbiedingen) vanaf de datum 
van inwerkingtreding van de Overeenkomst (Bijlage II). 

14.3. De Partijen verbinden zich ertoe op de eerste dag van de twaalfde maand vóór het verstrijken 
van de Overeenkomst onderhandelingen aan te vatten met het oog op het sluiten van een 
nieuwe toestemmingsovereenkomst vóór het verstrijken van de Overeenkomst. 
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Indien echter vóór deze datum van verstrijken van de Overeenkomst geen akkoord wordt 
bereikt en teneinde het voeren van de onderhandelingen te vergemakkelijken, blijft de 
Overeenkomst tijdens deze onderhandelingen van toepassing tot dat een nieuw akkoord wordt 
ondertekend, op voorwaarde dat Operator haar verplichtingen nakomt, in het bijzonder haar 
financiële verplichtingen overeenkomstig ARTIKEL 3. 

14.4. Deze Overeenkomst wordt van rechtswege, zonder gerechtelijke formaliteiten en 
onverminderd het verkrijgen van schadevergoeding, beëindigd door kennisgeving door een 
Partij, per aangetekende brief met redenen omkleed, in geval van niet-nakoming, of 
gebrekkige, onvolledige of laattijdige nakoming door de andere Partij van één of meerdere 
verplichtingen die haar door deze Overeenkomst zijn opgelegd.  

Een dergelijke kennisgeving kan echter slechts door een Partij worden gedaan na de andere 
Partij bij aangetekend schrijven een termijn van één maand te hebben gegeven om een einde 
te maken aan de vastgestelde inbreuk en op voorwaarde dat de andere Partij deze termijn heeft 
laten verstrijken zonder haar situatie volledig te hebben geremedieerd.  

14.5. Deze Overeenkomst kan door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang en zonder 
schadevergoeding worden beëindigd, indien de andere Partij verkiest haar activiteiten te 
beëindigen.  

14.6. In de gevallen vermeld in artikel 14.4 en 14.5 blijven de rechten voor de verstreken 
exploitatieperiode verschuldigd. Indien de beëindiging het gevolg is van een transactie als 
bedoeld in artikel 11.2, wordt de daarin beschreven procedure gevolgd. 

ARTIKEL 15. PROCEDURE VOOR MINNELIJKE SCHIKKING VAN GESCHILLEN  

15.1. Voorafgaand aan gerechtelijke procedures zullen de Partijen ernaar streven om, indien 
redelijkerwijs mogelijk en onverminderd hun rechten, geschillen met betrekking tot de 
interpretatie en/of uitvoering van de Overeenkomst in der minne en te goeder trouw op te 
lossen. 

15.2. Elke Partij die besluit de procedure voor minnelijke schikking in te leiden, stelt de andere 
Partij daarvan schriftelijk in kennis, met uitvoerige vermelding van de redenen voor haar 
verzoek. De andere partij verklaart dan uitdrukkelijk schriftelijk dat zij de procedure aanvaardt 
of weigert in te leiden. 

De Partijen verbinden zich ertoe alle middelen in te zetten, met name wat betreft tijd, 
beschikbaarheid en frequentie van de vergaderingen, die nodig zijn om binnen 90 dagen na de 
aanvaarding van de procedure voor minnelijke schikking een oplossing te vinden. Tenzij de 
Partijen een andere termijn overeenkomen, eindigt deze procedure na het verstrijken van deze 
termijn. 

15.3. Het staat elk van de Partijen te allen tijde vrij om de procedure voor minnelijke schikking van 
geschillen te onderbreken indien zij van oordeel is dat geen bevredigende oplossing kan 
worden gevonden of niet langer kan worden gevonden. 

15.4. Dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de Partijen om gerechtelijke procedures aan te 
spannen en alle conservatoire maatregelen te nemen die de omstandigheden vereisen. 
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ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN  

16.1. Het toepasselijke recht is het Belgische recht.  

16.2. In geval van blijvende onenigheid en indien geen oplossing wordt gevonden in het kader van 
de minnelijke schikking als bedoeld in artikel 15, hebben de Partijen de mogelijkheid gebruik 
te maken van de bemiddelingsprocedure als bedoeld in artikel XI.228 WER.  

16.3. Indien bovenvermelde bemiddeling mislukt, kunnen beide Partijen de zaak aanhangig maken 
bij de rechtbanken van het arrondissement Brussel, zetelend in het Nederlands, onverminderd 
het akkoord van de Partijen om hun geschil voor te leggen aan de arbitrage van CEPANI. 

 

 
Deze OVEREENKOMST is ondertekend, op [DATUM], in zoveel originele exemplaren als er Partijen met 
een individueel belang zijn, zijnde één origineel voor AEB en één origineel voor Operator, waarbij elke 
Partij de ontvangst bevestigt van het origineel waarop zij recht heeft. 

Vervolg van bladzijde opzettelijk blanco gelaten - Ondertekening bladzijde[en] [en bijlagen] volgen 
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ONDERTEKENING 

 
 

 

Agicoa Europe Brussels, 

 

   

[Naam] 

[Bevoegdheid] 

 

 [Naam] 

[Bevoegdheid] 

 

 

 

 

Operator 

 

   

[Naam] 

[Bevoegdheid] 

 

 [Naam] 

[Bevoegdheid] 
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BIJLAGE I 
LIJST VAN DE KANALEN DIE OPERATOR AANBIEDT AAN ZIJN ABONNEES 
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BIJLAGE II      OVERZICHT AANTAL ABONNEES 
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BIJLAGE III 
VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN ALS ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

De Partijen garanderen het volgende: 

a) Zij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, 
verspreiding of ongeoorloofde toegang. Deze maatregelen bieden een beveiligingsniveau 
afgestemd op het risico dat de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich 
meebrengen; 

b) Zij voeren procedures in om ervoor te zorgen dat derden die zij toegang geven tot 
persoonsgegevens, met inbegrip van verwerkers, de vertrouwelijkheid en de beveiliging van 
persoonsgegevens eerbiedigen en handhaven. Eenieder die handelt onder het gezag van een 
partij, met inbegrip van een verwerker, is gehouden persoonsgegevens uitsluitend volgens de 
instructies van die partij te verwerken. Deze bepaling is niet van toepassing op personen die bij 
wet of regelgeving gemachtigd of verplicht zijn toegang te hebben tot persoonsgegevens; 

c) Zij hebben op het ogenblik van de sluiting van deze Overeenkomst geen reden om aan te nemen 
dat er wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen bestaan die een wezenlijk nadelig effect 
zouden hebben op de in deze Bijlage 1 gegeven garanties, en zij zullen elkaar op de hoogte 
brengen indien zij kennis hebben van dergelijke bepalingen (en zullen, indien nodig, deze 
informatie aan de autoriteit doorgeven) 

d) Zij zullen persoonsgegevens verwerken voor de in deze Overeenkomst beschreven doeleinden 
en zijn bevoegd en gemachtigd om de garanties te geven en de verbintenissen na te komen die 
in deze Bijlage zijn opgenomen; 

e) Zij wijzen binnen hun organisatie een contactpunt aan dat bevoegd is om te reageren op 
verzoeken van betrokkenen betreffende de verwerking van persoonsgegevens, en werken te 
goeder trouw samen met elkaar, met de betrokkene en met de autoriteit om dergelijke verzoeken 
binnen een redelijke termijn af te handelen ; 

f) Zij zullen geen persoonsgegevens bekendmaken of doorgeven aan een derde voor de verwerking 
verantwoordelijke buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij zij elkaar in kennis 
stellen van de doorgifte en 

- de derde voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt 
overeenkomstig een besluit van de Commissie waarin wordt vastgesteld dat een derde land 
adequate bescherming biedt, of 

- de derde voor de verwerking verantwoordelijke deze bepalingen ondertekent of van een andere 
overeenkomst sluit inzake gegevensoverdracht die door een bevoegde EU-autoriteit is 
goedgekeurd; of 

- de betrokkenen in de gelegenheid zijn gesteld bezwaar te maken, na te zijn ingelicht over de 
doeleinden van de doorgifte, de categorieën ontvangers en het feit dat de landen waarnaar de 
gegevens worden uitgevoerd, andere normen inzake gegevensbescherming kunnen hanteren 

g) Zij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende beginselen voor 
gegevensverwerking: 
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Doelbinding: Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt en vervolgens worden gebruikt 
of bekendgemaakt voor de doeleinden die in deze Overeenkomst worden beschreven of 
waarvoor de betrokkene achteraf toestemming heeft gegeven. 

Juistheid en proportionaliteit van de gegevens: Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en, 
waar nodig, worden bijgewerkt. Persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en 
beperkt tot wat noodzakelijk is, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden doorgegeven 
en verder verwerkt. 

Transparantie: Aan de betrokkenen moet de informatie worden verstrekt die nodig is om een 
eerlijke verwerking te waarborgen (zoals informatie over de doeleinden van de verwerking en 
over de doorgifte), tenzij deze informatie reeds is verstrekt. 

Beveiliging en vertrouwelijkheid: de verwerkingsverantwoordelijke moet technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen die zijn afgestemd op de risico's die de 
verwerking met zich meebrengt, zoals vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, 
verlies, vervalsing, ongeautoriseerde verspreiding of toegang. Eenieder die handelt onder het 
gezag van de verwerkingsverantwoordelijke, met inbegrip van een verwerker, verwerkt de 
persoonsgegevens slechts in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Rechten van toegang, rectificatie, wissing en bezwaar: De Partijen erkennen de rechten van 
betrokkenen op grond van de artikelen 16 tot en met 18 van EU-verordening 2016/679, en 
komen hierbij overeen samen te werken om ervoor te zorgen dat deze rechten worden 
geëerbiedigd door elkaar op de hoogte te stellen van elk verzoek om toegang, rectificatie, 
wissing of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens dat een Partij kan ontvangen bij 
de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Overeenkomst. 

h) De Partijen komen overeen dat de beëindiging van deze Overeenkomst op eender welk ogenblik, 
onder eender welke omstandigheid en om eender welke reden, hen niet vrijstelt van de 
verplichtingen en/of voorwaarden die zijn bepaald in de clausules betreffende de verwerking 
van de doorgegeven persoonsgegevens. 

 

 


