OVEREENKOMST TOT FIDUCIAIRE OVERDRACHT VAN
AUTEURSRECHTEN
TUSSEN DE PARTIJEN:
C.V.B.A. LIBRIUS, beheersvennootschap van de Vlaamse Boekuitgevers, opgericht op 4 september
2001 en erkend en vergund door de bevoegde Minister bij Ministerieel Besluit van 2 juli 2001
(Belgisch Staatsblad 12 juli 2001), met vennootschapszetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37,
ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0475.634.550, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Rudy Vanschoonbeek,
hierna ‘de Beheersvennootschap’ genoemd;
EN:
[rechtsvorm] [bedrijf], met maatschappelijke zetel te [maatschappelijke zetel] en, in voorkomend
geval, met feitelijke vestiging te [feitelijke vestiging], ingeschreven in de Kruispuntbank van
ondernemingen onder nr. [ondernemingsnummer], rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
[hoedanigheid verantwoordelijke contactpersoon], [naam verantwoordelijke contactpersoon];
hierna ‘het Lid’ genoemd;
Die hierna gezamenlijk ‘de Partijen’ worden genoemd waar ze beiden worden bedoeld;

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DE OVERDRACHT
1.1. Het Lid draagt, volgens de nadere bepalingen en modaliteiten van deze Overeenkomst (hierna ‘de
Overdrachtovereenkomst’ genoemd), en meer bepaald binnen de grenzen van artikel 1.2, via de
rechtsfiguur van de ‘fiduciaire overdracht’ op een exclusieve wijze al zijn rechten uit de zogenoemde
‘wettelijke licenties’ (reprografie, thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering, openbaar leenrecht), zoals
geregeld door de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 en zijn uitvoeringsbesluiten en door
buitenlandse wetgevingen met eenzelfde strekking, evenals welbepaalde exclusieve auteursrechten die
aan het Lid toekomen aan de Beheersvennootschap over, zoals nader bepaald in artikel 1.3, om er het
beheer van waar te nemen in overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de
Innings-, Tariferings- en Repartitieregels van de Beheersvennootschap.
Binnen de grenzen van de Overdrachtovereenkomst strekt de overdracht zich uit tot alle werken
waarvan het Lid de auteursrechthebbende is (oorspronkelijk dan wel door verwerving via overdracht of
licentie) in al hun thans bekende en onbekende exploitatiewijzen en –vormen. Binnen dezelfde grenzen
geldt de overdracht voor de volledige duur van auteursrechtelijke bescherming van deze werken en
voor de gehele wereld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in artikel 1.2 van de
Overdrachtovereenkomst.

Het Lid draagt, met het oog op het waarnemen en verzekeren van het in artikel 1.1. bedoelde beheer door
de Beheersvennootschap, zijn rechten over (schrappen wat niet van toepassing is):
- Voor de volgende wettelijke licenties:
o [reprografie]
o [thuiskopie]
o [digitale onderwijsuitzondering]
o [openbaar leenrecht]
- Voor de volgende dragers:
o [boeken]
o [tijdschriften]
o [digitale producten], zoals nader omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de Beheersvennootschap;
- Voor de volgende territoria: België evenals de gehele wereld, met uitzondering van volgende
landen: […].
- Voor de door hem uitgegeven werken in de volgende talen:
o [Nederlands]
o [Frans]
o [Engels]
o [Duits]
o [Andere].
1.2. De Beheersvennootschap zal slechts die ‘exclusieve auteursrechten’ (i.e. rechten waarvan het Lid de
auteursrechthebbende is en waarvoor een eindgebruiker de toestemming van het Lid behoeft voor
reproductie of publieke mededeling) beheren waarvoor het Lid een afzonderlijk, bijzonder en
herroepbaar mandaat heeft gegeven.
1.3. De Beheersvennootschap zal de door haar te beheren rechten uit wettelijke licenties innen bij of via de
Belgische centrale beheersvennootschappen cvba REPROBEL en cvba AUVIBEL, dan wel bij of via
binnen- of buitenlandse beheersvennootschappen met een gelijkaardig doel waarmee zijzelf of de
genoemde
centrale
beheersvennootschappen
wederkerigheidsakkoorden
of
samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten dan wel op mandaatbasis.
In het geval bedoeld in 1.2 (exclusief rechtenbeheer) kan de Beheersvennootschap die daarvoor een
mandaat heeft gekregen van het Lid, de bedoelde rechten voor rekening van het Lid rechtstreeks of
onrechtstreeks innen bij de eindgebruiker die om een welbepaalde licentie (reproductie sensu lato,
publieke mededeling, digitaal hergebruik, …) verzoekt, bij derde partijen waarmee zij individueel of
collectief een licentie-, samenwerkings- of andersoortige overeenkomst heeft afgesloten of, ingeval van
inbreuk op de rechten van het Lid, bij de betreffende inbreukpleger(s) of degenen die de inbreuk
hebben mogelijk gemaakt of daaraan hebben meegewerkt, dan wel bij enige andere persoon of
instantie die de betreffende vergoeding uit kracht van het Belgische of buitenlandse auteursrecht is
verschuldigd.
Omgekeerd kan de Beheersvennootschap die daarvoor een mandaat heeft gekregen van het Lid, indien
dat Lid verzoekt om een welbepaalde overdracht, licentie of toestemming voor de reproductie (sensu
lato), de publieke mededeling of een andere auteursrechtelijk relevante handeling, voor rekening van
het Lid deze overdracht, licentie of toestemming verwerven of verkrijgen bij de
auteursrechthebbende(n), de rechtenhouder(s) of de beheersvennootschap(pen) die voor rekening van
eerstgenoemden optreedt (optreden), en er in voorkomend geval de verschuldigde vergoeding voor
betalen.

ARTIKEL 2 – RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE BEHEERSVENNOOTSCHAP
2.1. De Beheersvennootschap zal de door haar voor rekening van het Lid geïnde rechten en vergoedingen
op een billijke, objectieve en niet-discriminatoire wijze beheren, verdelen en uitkeren overeenkomstig de
Auteurswet van 30 juni 1994 en zijn uitvoeringsbesluiten, de Wet van 10 december 2009 betreffende het
statuut van en de controle op beheersvennootschappen en zijn uitvoeringsbesluiten, haar Statuten,
Huishoudelijk Reglement, Innings-, Tariferings- en Repartitieregels, en deze Overdrachtovereenkomst.
2.2. De Beheersvennootschap waarborgt het Lid over een voldoende professionele beleidsstructuur,
administratieve en boekhoudkundige organisatie , toereikende logistieke middelen, gekwalificeerd
personeel en een lange expertise op het domein van het rechtenbeheer te beschikken, om het door haar te
verzekeren beheer op een hoogkwalitatieve wijze en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter
zake waar te nemen en te verzekeren.
2.3. De Beheersvennootschap waarborgt het Lid dat over de vereiste Ministeriële vergunning voor het door
haar te verrichten beheer te beschikken en te werken onder de drievoudige controle van haar eigen extern
boekhoudkantoor, een commissaris en de Controledienst voor de beheersvennootschappen bij de FOD
Economie.
2.4. De Beheersvennootschap streeft een maximale transparantie na, met name door het ter beschikking
stellen van een gebruiksvriendelijke publiekswebsite (www.librius.com) die in het bijzonder op een heldere
wijze informatie zal verstrekken over de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de innings-, tariferings- en
repartitieregels, jaarrekening, organieke structuur en diverse performantie-indicatoren zoals de door haar
geïnde vergoedingen, de door haar verrichte uitkeringen, de gebeurlijke achterstand in uitkeringen, de
doorlooptijd van de verdelingen en haar kostenpercentage, onverminderd haar overige wettelijke
verplichtingen ter zake.
2.5. De Beheersvennootschap stelt haar leden bovendien een gebruiksvriendelijke ledenapplicatie (‘Libra’
genoemd) ter beschikking, die een onderdeel zal vormen van de publiekswebsite waarvan sprake in artikel
2.4. Deze applicatie zal het Lid toelaten zijn ledengegevens, titel- en omzetgegevens, vergoedingen en
facturen op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze te consulteren en te beheren en daarover te
communiceren met de Beheersvennootschap.
2.6. De Beheersvennootschap garandeert de juistheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de data
die zij beheert, onverminderd het bepaalde in artikel 7, met uitzondering evenwel van de juistheid van de
data die haar door de leden of door derden worden aangeleverd.
Zij verbindt er zich toe in geen geval omzetcijfers of marktaandelen op basis van deze omzetcijfers van
individuele leden publiek te maken of aan andere leden mede te delen. Dit doet evenwel geen afbreuk aan
het recht van de Beheersvennootschap om zo transparant mogelijk te rapporteren of te communiceren,
zowel aan haar leden en vennoten, haar organen, de controle-instanties waarvan sprake in artikel 2.3. als
aan het brede publiek, over haar werking, in het bijzonder – deze opsomming niet beperkend zijnde – op
het stuk van:
-

haar Statuten, Huishoudelijk Reglement, Innings-, Tariferings- en Repartitieregels;
de licenties en de rechten die zij beheert;
de dragers, territoria en talen waarop deze licenties en rechten betrekking hebben;
haar leden- en vennotenbestand;
de samenstelling van haar organen;
de herkomst van de vergoedingen die zij beheert naar territorium (binnenland/buitenland);

-

-

het bedrag van de door haar ontvangen en uitgekeerde vergoedingen, opgedeeld naar licentie,
drager, aard en herkomst;
de vergoedingen die door haar zijn bestemd voor het IO-fonds (‘Innovatie- en
Ontwikkelingsfonds’), evenals de aanwending van deze vergoedingen;
de gemiddelde of reële doorlooptijd van haar verdelingen;
de gebeurlijke achterstand in uitkeringen, opgedeeld naar licentie, drager, aard en herkomst;
haar vooraf genomen forfaitaire en haar reële werkingskost, evenals haar jaarlijks
kostenpercentage;
algemene en geanonimiseerde statistische informatie betreffende de titelproductie van de leden,
hun omzetten en hun aandeel (niet-individueel) in de in aanmerking genomen titels en omzetten
evenals in de uitgekeerde rechten, één en ander opgedeeld naar NKC-code, naar categorie van
uitgave (algemeen, educatief, wetenschappelijk-professioneel) en naar categorie van uitgever
(idem), evenals relevante verschuivingen in de tijd in dit alles;
de boekhouding van de Beheersvennootschap, in het bijzonder door publicatie van haar
Jaarrekening, het Beheersverslag en gebeurlijke bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur, het
Bijzonder Verslag van de Commissaris en het Activiteitenverslag van de Gedelegeerd Bestuurder.

ARTIKEL 3 – RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET LID
3.1. Het Lid verklaart te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de Beheersvennootschap om Lid te worden en verbindt zich ertoe het bevoegde orgaan van
de vennootschap op eenvoudig verzoek en tijdig alle informatie te bezorgen die haar moet toelaten het
lidmaatschap(sverzoek) te beoordelen.
3.2. Door de loutere ondertekening van de Overdrachtovereenkomst erkent het Lid de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap, evenals de innings-, tariferings- en repartitieregels
te hebben gelezen en ze zonder voorbehoud of beperking te aanvaarden.
3.3. Het Lid verbindt er zich zonder voorbehoud of beperking toe om alle bepalingen van de Statuten, het
Huishoudelijk Reglement en de innings-, tariferings- en repartitieregels van de Beheersvennootschap
nauwgezet te zullen respecteren. Het Lid erkent tevens kennis te hebben genomen van de sanctieregeling
die in deze stukken is omschreven en deze zonder voorbehoud of beperking te aanvaarden.
3.4. Onverminderd de verhaalmiddelen, zowel wettelijk/extern als intern (zoals voorzien in de Statuten of
het Huishoudelijk Reglement), aanvaardt het Lid zonder voorbehoud of beperking zich volledig te zullen
schikken naar elke beslissing van het bevoegde orgaan van de Beheersvennootschap die hem tot voorwerp
heeft of aanbelangt (bv. in het raam van de sanctie- of klachtenregeling).
3.5. Het Lid verbindt er zich zonder voorbehoud of beperking toe om alle verklaringen en declaraties (titels,
omzet, …) die ten overstaan of op verzoek van de Beheersvennootschap worden gedaan, tijdig, naar
waarheid en op eer te doen, en dit in al hun onderdelen.
3.6. Het Lid neemt er kennis van en aanvaardt zonder voorbehoud of beperking dat alle boekhoudkundige
gegevens of stukken (in het bijzonder maar niet uitsluitend op het stuk van de gedeclareerde omzet) die
aan de Beheersvennootschap worden verstrekt of dienen te worden verstrekt gecertificeerd dienen te zijn
door een externe revisor, accountant of boekhoudkantoor, met uitsluiting van de eigen boekhoudkundige
dienst.
3.7. Het Lid verklaart grondig kennis te hebben genomen van de bijzondere bepalingen in het Huishoudelijk
Reglement met betrekking tot het ISBN, het wettelijk depotnummer en de werkelijke publicatie(datum) van
de in aanmerking te nemen werken, en deze zonder voorbehoud of beperking te aanvaarden.

Het Lid verklaart bovendien de algemeen geldende regels op het stuk van de ISBN-nomenclatuur te kennen,
strikt te zullen naleven en hiervan geen misbruik te zullen maken met het oog op het bekomen van hogere
en/of niet-verschuldigde vergoedingen.
3.8. Schrappen wat niet past:
a. Het Lid verklaart op eer en naar waarheid te zijn aangesloten bij een andere beheersvennootschap
voor het beheer van alle of een deel van de rechten die thans aan de Beheersvennootschap
worden overgedragen. De betreffende beheersvennootschap is [rechtsvorm, naam,
maatschappelijke
zetel
van
deze
beheersvennootschap].
[opgelet:
meerdere
beheersvennootschappen mogelijk, ook met zetel in het buitenland]
Het lid verbindt zich er zich toe (1) de Beheersvennootschap volledig in te lichten over de
inhoudelijke en geografische draagwijdte en de duur van de rechtenoverdracht aan de voormelde
vennootschap; (2) de Beheersvennootschap een afschrift te bezorgen van de
overdrachtovereenkomst met de voormelde beheersvennootschap en die aan te hechten aan de
huidige Overdrachtovereenkomst met de Beheersvennootschap; (3) de Beheersvennootschap in te
lichten van de opzegging van de overdrachtsovereenkomst met betrekking tot alle rechten met de
voormelde beheersvennootschap (indien van toepassing) en (4) de Beheersvennootschap steeds,
onverwijld, op eer en naar waarheid in te lichten over elke betaling die het Lid van de voormelde
vennootschap heeft ontvangen en die betrekking heeft op alle of een deel van de rechten die de
Beheersvennootschap voor rekening van het Lid beheert. De Beheersvennootschap behoudt zich
het recht voor de aldus door het Lid ontvangen vergoedingen in mindering te brengen van de
vergoedingen die zij op grond van haar eigen Statuten, Huishoudelijk Reglement en Innings-,
Tariferings- of Repartitieregels aan het Lid is verschuldigd. Deze bepaling heeft de aard en de
strekking van een conventionele schuldvergelijking die door beide Partijen zonder voorbehoud of
beperking wordt aanvaard door de loutere ondertekening van de Overdrachtovereenkomst,
zonder dat hiertoe enige andere of nadere formaliteit of handeling is vereist.
b. Het lid verklaart op eer en naar waarheid niet te zijn aangesloten bij een andere binnenlandse of
buitenlandse beheersvennootschap voor het beheer van alle of een deel van de rechten die thans
aan de Beheersvennootschap worden overgedragen.
3.9. Het Lid verklaart ervan kennis te hebben genomen dat hij vennoot kan worden van de
Beheersvennootschap volgens de nadere bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter
zake, ten einde zijn medebeslissingsrecht in de organen van de Beheersvennootschap ten volle te kunnen
uitoefenen en vertegenwoordigd te kunnen zijn in de bedoelde organen.
3.10. Het lid verklaart tijdig gevolg te zullen geven aan elk verzoek van de Beheersvennootschap in het raam
van de jaarlijkse titel- en omzetverwerking en –controle, en de finale titel- en omzetdeclaraties tijdig en
ondertekend door degene die bevoegd is het Lid ten overstaan van de Beheersvennootschap in rechte te
vertegenwoordigen, te zullen indienen, zodat de behoorlijke werking van de Beheersvennootschap niet in
het gedrang wordt gebracht.
3.11. Het lid verklaart over voldoende gekwalificeerde organen, aangestelden of werknemers te beschikken
die ten overstaan van de Beheersvennootschap naar behoren kunnen functioneren in hun hoedanigheid
van respectievelijk Verantwoordelijk Contactpersoon, Operationeel Contactpersoon en Boekhoudkundig
Contactpersoon, zoals nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap.
3.12. De overige rechten en verplichtingen van het Lid worden omstandig omschreven in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap.

ARTIKEL 4 – DUUR VAN DE OVERDRACHT
4.1. Deze Overdrachtovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.
4.2. Het Lid kan evenwel te allen tijde het Lidmaatschap beëindigen middels een aangetekende brief gericht
aan de vennootschapszetel van de Beheersvennootschap, en met in achtneming van artikel 13 van deze
Overdrachtovereenkomst.
Indien het Lid zijn lidmaatschap opzegt zes maanden voor het einde van een lopend kalenderjaar neemt dit
lidmaatschap een einde op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van opzegging. Op dat
ogenblik (1 januari) wordt de Overdrachtovereenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden beschouwd en hebben Partijen van elkaar niets meer te vorderen, tenzij indien
uitdrukkelijk anders bepaald in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de Vennootschap.
Indien het Lid zijn lidmaatschap later opzegt in een lopend kalenderjaar neemt dit lidmaatschap een einde
op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar bedoeld in het vorige lid, eerste volzin, in
fine. Op dat ogenblik (1 januari) wordt de Overdrachtovereenkomst onmiddellijk, van rechtswege en zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd en hebben Partijen van elkaar niets meer te vorderen,
tenzij indien uitdrukkelijk anders bepaald in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de
Vennootschap.
Ingeval van vrijwillige opzegging door het Lid worden de hem nog toekomende vergoedingen nader
omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
4.3. In de gevallen waarin de Beheersvennootschap krachtens haar Statuten en Huishoudelijk Reglement
gerechtigd is het lidmaatschap van het Lid eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen,
neemt het lidmaatschap van het Lid onmiddellijk een einde, zonder dat enige opzegtermijn in acht moet
worden genomen. Op dat ogenblik wordt de Overdrachtovereenkomst onmiddellijk, van rechtswege en
zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwd en hebben Partijen van elkaar niets meer te
vorderen, tenzij indien uitdrukkelijk anders bepaald in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement van de
Vennootschap (bv. als gevolg van een aan het lid opgelegde sanctie of indien de Beheersvennootschap
gerechtigd is op vergoeding van de door haar geleden schade).
Ingeval van opzegging van het Lidmaatschap door de Beheersvennootschap worden de gebeurlijk nog aan
het Lid toekomende vergoedingen nader omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 5. – VERGOEDINGEN VERSCHULDIGD DOOR LID
5.1. Voor de aansluiting als Lid bij de Beheersvennootschap is een eenmalige en forfaitaire
Aansluitingsbijdrage vereist, waarvan het bedrag en de modaliteiten nader worden bepaald in het
Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap.
Deze bijdrage is betaalbaar na goedkeuring van het Lidmaatschap door de Raad van Bestuur en na
facturatie door de Beheersvennootschap, binnen de termijn die in haar factuurvoorwaarden is gesteld.
Indien het Lid daarnaast ook vennoot wenst te worden van de vennootschap worden het bedrag voor
inschrijving op een aandeel en de modaliteiten daarvan nader omschreven in de Statuten en, in
voorkomend geval, het Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap.
5.2. De Raad van Bestuur van de Beheersvennootschap kan beslissen om, als tegenprestatie voor het door
de vennootschap verrichte beheer en onverminderd de inhouding van haar werkingskosten zoals nader

geregeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap, aan de leden een
jaarlijkse Lidmaatschapsbijdrage aan te rekenen, waarvan het bedrag en de modaliteiten in voorkomend
geval nader worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
5.3. Voor het exclusieve rechtenbeheer door de Beheersvennootschap voor rekening van het Lid kan een
aanvullende vergoeding (bv. in de vorm van een eenmalig of periodiek verschuldigd bedrag of een
overhead) verschuldigd zijn, waarvan het bedrag en de modaliteiten nader worden geregeld in het
Huishoudelijk Reglement of deIinnings-, tariferings- of repartitieregels van de Beheersvennootschap, dan
wel in het mandaat dat het Lid hiervoor aan de Beheersvennootschap geeft.

ARTIKEL 6 – FACTUURVOORWAARDEN
Door de loutere ondertekening van de Overdrachtovereenkomst erkent het Lid kennis te hebben genomen
van de factuurvoorwaarden van de Beheersvennootschap, die hij verklaart zonder voorbehoud of beperking
te aanvaarden en te zullen naleven, met uitsluiting van de toepassing van zijn eigen factuurvoorwaarden of
algemene/bijzondere verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 7. - GEHEIMHOUDING
Alle informatie over de Overdrachtovereenkomst en het beheer van de rechten die er het voorwerp van
zijn, die de ene Partij aan de andere meedeelt of waarvan een Partij anderszins kennis neemt, is principieel
vertrouwelijk en geheim.
Het voorgaande geldt evenwel uitdrukkelijk niet voor het lidmaatschap van de Beheersvennootschap zelf,
voor de informatie bedoeld in artikel 2.6, tweede lid, en voor de informatie die de Beheersvennootschap op
grond van wettelijke of reglementaire bepalingen verplicht publiek moet maken of mededelen aan officiële
of rechterlijke instanties.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is het Partijen niet toegelaten informatie over de overdracht
en het beheer van de rechten die er het voorwerp van zijn, aan derden kenbaar te maken of deze
informatie anderszins publiek te maken, tenzij voor het doel waarvoor de informatie hem door de andere
Partij is meegedeeld. Indien de bedoelde informatie, zonder inbreuk te maken op de
Overdrachtovereenkomst, toch aan derden wordt meegedeeld, zal de betreffende Partij er zorg voor
dragen dat de ontvanger van de informatie tot een gelijkaardige geheimhoudingsplicht is gehouden.
De in de voorgaande leden omschreven geheimhoudingsplicht blijft gelden na het einde van de
Overdrachtovereenkomst, ongeacht zijn grondslag.

ARTIKEL 8. - GOEDE TROUW
Partijen zullen de Overdrachtovereenkomst en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien volgens
de geest van deze overeenkomst en te goeder trouw uitvoeren, uitoefenen c.q. nakomen.
Het Lid verbindt er zich met name toe geen handelingen te stellen die afbreuk doen of kunnen doen aan het
vennootschapsdoel, de behoorlijke werking en de goede reputatie van de Beheersvennootschap.

ARTIKEL 9. –OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Deze Overdrachtovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van
het Lidmaatschap door de Raad van Bestuur. Zolang deze opschortende voorwaarde niet vervuld is, kan het
kandidaat-Lid geen enkele aanspraak maken op enige verdeling, vergoeding of uitkering vanwege de
Beheersvennootschap of op enig prerogatief, recht of voordeel dat aan de leden of vennoten van de
vennootschap toekomt.

In geval van definitieve niet-vervulling van de opschortende
Overdrachtovereenkomst met terugwerkende kracht ontbonden.

voorwaarde,

wordt

deze

In geval van vervulling van de opschortende voorwaarde, zal het Lid recht hebben op de verdelingen,
vergoedingen en uitkeringen en zal het over de prerogatieven, rechten of voordelen beschikken als bepaald
door de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en deze Overdrachtovereenkomst.

ARTIKEL 10 - DEELBAARHEID
Ingeval één of meerdere bedingen van de Overdrachtovereenkomst op welke grond ook als ongeldig, nietig,
ontbonden of niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan blijft dit zonder gevolg voor de andere bedingen
van de overeenkomst, die onverkort blijven gelden.

ARTIKEL 11.- BEPERKTE OVERDRAAGBAARHEID
De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overdrachtovereenkomst, evenals deze overeenkomst
in zijn geheel, zijn voor Partijen slechts overdraagbaar aan derden indien en in de mate dat de Statuten en
het Huishoudelijk van de Beheersvennootschap dit voorzien en toelaten.

ARTIKEL 12.- VOLLEDIGHEID EN WIJZIGBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST
12.1. De Overdrachtovereenkomst en haar gebeurlijke bijlage(n) vormen de volledige overeenkomst tussen
Partijen en vervangen alle vroegere of andere overeenkomsten of afspraken, schriftelijk zowel als
mondeling. Ingeval van verderzetting van het lidmaatschap door het Lid onder een nieuwe
Overdrachtovereenkomst wordt haar rechtspositie slechts gewijzigd indien en in de mate dat de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap dit voorzien.
12.2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, kunnen de Overdrachtovereenkomst en haar
bijlage(n) enkel door een geschreven overeenkomst, ondertekend door degenen die bevoegd zijn Partijen
ten overstaan van elkaar in rechte te vertegenwoordigen, worden gewijzigd of aangevuld. In voorkomend
geval wordt deze aanvullende of wijzigende overeenkomst aan de Overdrachtovereenkomst gehecht, om er
één geheel mee te vormen.

ARTIKEL 13. - KENNISGEVING
12.1. Alle mededelingen, kennisgevingen en betekeningen gedaan in het kader van de
Overdrachtovereenkomst zullen bij gewone brief of bij aangetekend schrijven, naargelang het bepaalde in
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Beheersvennootschap, gebeuren op de
maatschappelijke zetel van de andere Partij.
12.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 12.1 kan een Partij evenwel te kennen geven dat zij de
bedoelde mededelingen, kennisgevingen en betekeningen op haar feitelijke vestigingsplaats wenst te
ontvangen. In voorkomend geval erkent het betreffende Lid zonder voorbehoud of beperking dat de haar
aldus gerichte mededeling, kennisgeving of betekening dezelfde bewijswaarde en –kracht heeft als een
mededeling, kennisgeving of betekening die aan haar maatschappelijke zetel zou zijn gericht.

ARTIKEL 14.- TOEPASSELIJK RECHT
14.1. Het Belgische recht is van toepassing op de Overdrachtovereenkomst in al zijn onderdelen, met
uitsluiting van enig ander rechtsstelsel, zelfs als het Lid niet de Belgische nationaliteit heeft of als zijn
maatschappelijke zetel of feitelijke vestiging niet op het Belgische grondgebied is gevestigd.
De overeenkomst wordt in al zijn onderdelen overeenkomstig het Belgische recht uitgelegd.

14.2. Onverminderd het intern verhaal waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
Beheersvennootschap voorziet, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overdrachtovereenkomst en
die niet op minnelijke wijze kunnen worden beslecht, uitsluitend beslecht worden door de Rechtbanken
met zetel in de stad Antwerpen. In het geval bedoeld in artikel 14.1, eerste lid, in fine, erkent het Lid zonder
voorbehoud of beperking de internationale rechtsmacht en de nationale territoriale bevoegdheid van de
aangewezen rechtbank.

Deze Overdrachtovereenkomst werd opgesteld te Antwerpen op [datum aanvraag], in 2 originele
exemplaren, waarvan iedere partij erkent er één te hebben ontvangen. Het Lid dient elke bladzijde van de
Overdrachtovereenkomst voor kennisname en akkoord te paraferen.

Voor Librius,

Voor het Lid,

…………………………………

…………………………………………………

Rudy Vanschoonbeek
Gedelegeerd bestuurder

[verantwoordelijke contactpersoon]
[hoedanigheid verantwoordelijke contactpersoon]

Handgeschreven (door het Lid):
‘Goed
voor
volmacht
in
de
Overdrachtsovereenkomst, bedoelde zin’

………………………………………………………………

in

deze

ALGEMEEN MANDAAT SINBAD: Bestrijding piraterij
De technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de komst van het wereldwijde internet, heeft ertoe
geleid dat auteursrechtelijke inbreuken sneller, anoniemer en op veel grotere schaal dan voorheen
plaatsvinden. Om die reden werd door LIBRIUS cvba een technologisch middel ontwikkeld om dit
fenomeen te kunnen bestrijden.
De titellijsten van de Aangeslotene worden aan de hand van de ontwikkelde anti-piracy crawler
afgespeurd op het internet en verwijderd via een “notice- and-take-down” procedure. De uploader of
beheerder van de website of dienst wordt dus op de auteursrechtelijke inbreuk en zijn
verantwoordelijkheid gewezen en aangemaand de illegale inhoud onverwijld te verwijderen. Indien dit
verzoek niet wordt ingewilligd kunnen, op verzoek van de Aangeslotene, verdere gerechtelijke stappen
worden ondernomen om een einde te maken aan de inbreuk.
De Aangeslotene is geheel vrij al dan niet gebruik te maken van deze (betalende) dienst. Indien de
Aangeslotenen zich op deze dienst wenst in te schrijven dient hij hiertoe onderstaand mandaat te
ondertekenen en aan te duiden welk Pakket hij verkiest.
Het Lid, geeft aan de Beheersvennootschap een algemeen en herroepbaar mandaat om, in het kader
van de werking van de anti-piracy webcrawler SINBAD (‘Searching the Internet for Non-authorized
Books, Articles and Displays’) die door de Beheersvennootschap werd ontwikkeld:
(1) alle illegale content waarvan het Lid de auteursrechthebbende is op het internet op een
geautomatiseerde wijze op te sporen of te laten opsporen;
(2) de links naar deze content of de content zelf neer te halen, onwerkbaar, onleesbaar of
ontoegankelijk te maken, onder meer via de zogenoemde ‘notice-and-take-down’ techniek;
(3) de websites waarop of waarmee de betreffende content rechtstreeks of onrechtstreeks wordt
aangeboden desgevallend te (laten) blokkeren, verwijderen of ontoegankelijk maken;
(4) de inbreukpleger(s) of degenen die de inbreuk hebben mogelijk gemaakt of daaraan hebben
meegewerkt en/of hun IP-adres te trachten te identificeren via een vordering in rechte.
Elke rechtshandeling met een ruimere strekking, in het bijzonder enig optreden in rechte tegen
individuele inbreukplegers die strekt tot het staken van de inbreuk en de schadelijke gevolgen of tot
het bekomen van schadevergoeding ten behoeve van het Lid, kan evenwel niet zonder het mandaat
bedoeld in het eerste lid van Artikel 1.2. van deze Overdrachtsovereenkomst.

Voor Librius,

Voor het Lid,

…………………………………

…………………………………………………

Rudy Vanschoonbeek
Gedelegeerd bestuurder

[verantwoordelijke contactpersoon]
[hoedanigheid verantwoordelijke contactpersoon]

Handgeschreven (door het Lid):
‘Goed voor volmacht zoals bepaald in deze bijlage’
…………………………………………………………

