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Right Brain gaat in beroep en wil
constructief samenwerken om tot een
oplossing te komen
Right Brain Interface NV wil met operatoren, zenders en andere stakeholders samenzitten
om een oplossing aan te bieden, zodanig dat de Belgische consument nog altijd van het
nieuwe televisiekijken via bhaalu kan blijven genieten. In tussentijd zal Right Brain in beroep
gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen in de procedure
tegen Right Brain en bhaalu. Right Brain kan niet akkoord gaan met het vonnis, maar
respecteert het wel en schikt er zich naar. Dit vonnis hoeft niet het einde van bhaalu in België
te betekenen.
De Rechtbank veroordeelde Right Brain tot het publiceren van de volgende tekst:

“De rechtbank van koophandel te Antwerpen heeft geoordeeld dat Bhaalu een inbreuk
maakt op de rechten van de omroeporganisaties (VRT, Medialaan en SBS) omdat Bhaalu
gebruikt maakt van de signalen van TV Vlaanderen en Telenet zonder de toestemming van
deze laatsten.
Volgens het Vlaams Mediadecreet kan dit zelfs een misdrijf zijn.
Bovendien geeft Bhaalu de satelliet- dan wel kabeluitzendingen van TV Vlaanderen en
Telenet via het internet door zonder dat hiervoor de toestemming van de rechthebbenden
werd verkregen.
Deze signalen worden gecapteerd door de uitrusting die in onverdeeldheid aan de Feitelijke Vereniging Bhaalu Gemeenschap toebehoort. Als gebruiker van Bhaalu bent u lid van
deze feitelijke vereniging.
De rechtbank oordeelde dan ook dat wij u hiervan in kennis moesten stellen.”

De bhaalu leden die willen uittreden uit de Feitelijke Vereniging bhaalu Gemeenschap België,
kunnen dit doen op basis van artikel 8 van de statuten, zoals hieronder geciteerd:

“Elk Lid kan te allen tijde uit de Vereniging treden. De uittreding moet per email worden
gemeld aan de bhaalu Vereniging.”
Dit kan automatisch op het emailadres: ikbengeenbhaalulidmeer@bhaalu.be.

https://benl.bhaalu.com/?tld=be
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Wat is bhaalu eigenlijk?
De naam bhaalu is Hindi voor beer en verwijst naar het relaxte karakter van de beer uit het Jungle
Book van Kipling. De beer leidt daarin Mowgli doorheen de fascinerend mooie, maar verwarrende
en zelfs gevaarlijke jungle. Zo ook is bhaalu in de eerste plaats een relaxte manier of ervaring om de
verwarrende en gevaarlijke jungle van TV en internet video content veilig te ontdekken, om er
uiteindelijk ontspannen van te kunnen genieten.
Omdat lineair uitgezonden TV programma’s meestal al begonnen, of zelfs al afgelopen zijn,
wanneer je ze wil kijken, bouwde Right Brain in bhaalu een persoonlijke video recorder (PVR) in. Je
kan er enkel persoonlijk TV programma’s mee opnemen waar je als consument rechtmatig toegang
tot hebt. Niemand kan ermee gepirateerde video content verspreiden.
Daarnaast laat bhaalu ook toe aan de andere stakeholders uit de mediasector, zoals zenders,
internet- en tv- operatoren en productiehuizen, om hun content-, data- en andere diensten
gemakkelijker en effectiever aan te bieden aan de consument. Daartoe ontwikkelde Right Brain ook
technologie voor deze stakeholders: o.a. de reclamerekening met second screen retargeting en
VOD aanraad-technologieën.
Bhaalu is dus de televisie-ervaring van de toekomst die internet, TV en videotheek integreert en zo
toelaat aan consumenten-kijkers om te kijken naar wat ze willen (mits betalen of reclame kijken),
waar en wanneer ze dat willen, op elk hardware platform (TV of PC scherm, smartphone of tablet)
en dit steeds ontspannen en veilig en in het volste respect voor de andere stakeholders.

Waarover gaat deze zaak eigenlijk?
De persoonlijke video recorder of PVR wordt binnen de Belgische, Europese en alle andere
wetgeving en rechtspraak toegelaten, omdat mensen die rechtmatig TV uitzendingen mogen
ontvangen, deze ook mogen opnemen en uitgesteld bekijken binnen hun eigen familiale kring.
Binnen het kader van de diverse juridische procedures die aangespannen werden tegen Right
Brain, bevestigden al drie onafhankelijke experts dat dit ook feitelijk het geval is voor bhaalu:
mensen maken hun eigen opnames en kunnen die enkel afspelen binnen hun eigen familiale kring.
De bhaalu videorecorder is dus persoonlijk, bhaalu is een PVR en vormt daarom op zich geen
probleem.
Omdat de video informatie-jungle die vandaag uitgezonden wordt of die in diverse betalende of
gratis diensten op internet beschikbaar gesteld wordt, een enorme omvang heeft, diende Right
Brain nieuwe technologieën te ontwikkelen en andere reeds bestaande IT, internet en cloud
technologieën toe te passen in bhaalu. Zo ontstond de collaborative video recorder (CVR), in het
Nederlands de samenwerkende persoonlijke videorecorder.
De CVR samenwerking bestaat uit het delen door consumenten van de kosten van bepaalde
gemeenschappelijke onderdelen van de CVR hardware, zonder het delen - in de betekenis van
‘overdragen’ - van content technisch mogelijk te maken. Zonder deze vorm van samenwerking kan
de enorme jungle aan video informatie niet kostenefficiënt opgeslagen worden. Het is inderdaad
veel te duur voor consumenten om zelf een dertig- of honderdtal tv-tuners en tientallen terabytes
aan harde schijven in huis te halen, maar de kosten van deze opslag-hardware in de cloud met
ander consumenten delen (zonder dat consumenten de content met elkaar kunnen delen), is wel
een optie. Het samen dragen van kosten van opslag-hardware in de cloud is dus nodig om de tvervaring van de toekomst te democratiseren.

https://benl.bhaalu.com/?tld=be

2/9

16/11/2014

bhaalu

Dit vonnis gaat eigenlijk over de toelaatbaarheid van deze samenwerking door consumenten. De
kernvraag is: “Mogen consumenten samenwerken door het samen dragen van de kosten van
hardware om hun opnames in de cloud te maken en te bekijken binnen hun eigen familiale kring?”
Dat dit technisch mogelijk is, wordt elke dag bewezen op internet. Het internet is per definitie
collaborative. Zo kunnen mensen hun eigen muziek of video content uploaden naar de cloud via
internet en die van daaruit naar zichzelf streamen, zonder dat ze hierdoor hun content delen met
anderen buiten hun eigen familiale kring. De internet hardware infrastructuur, een geheel van
netwerkapparatuur, servers en opslagsystemen, wordt wel gedeeld. Deze optimalisatie van
hardware kosten door samenwerking vormt één van de basisbouwstenen van de cloud. Deze
efficiënte opslag- en netwerktechnologieën vormen dan ook een grote meerwaarde van het
internet van de 21ste eeuw.
Positief is dat de Antwerpse rechter in dit vonnis het rechtmatig gebruik van deze collaborative
technologieën binnen PVRs aanvaardde en zo de CVR basistechnologie legaal valideerde. Hij
oordeelde dat het de eindgebruiker is die met de CVR zijn eigen kopieën maakt en geen derde
partij zoals Right Brain.
Zo werd het technolog isch p rincip e d at aan d e b asis lig t van d e b haalu CVR leg aal
g oed g ekeurd ..

Hoe nu praktisch verder tijdens het hoger beroep?
De Rechtbank heeft er bezwaar tegen dat de bhaalu-videorecorder functioneert zonder de
toestemming van tv- distributeurs en omroepen. Het lijkt er dus op dat niet het technologisch
principe, maar eerder de specifieke contractuele uitvoering van bhaalu afgewezen wordt.
Right Brain is steeds gesprekken blijven voeren rond samenwerking met de tv-distributeurs en
omroepen, waar zowel zij, de consument als Right Brain beter van worden en zal deze gesprekken
nu versneld verder zetten. Indien operatoren het bhaalu platform onderhouden en zenders dit
binnen het kader van het Vlaams mediadecreet aanvaarden, mogelijkerwijze met bijkomende
kosten voor de consument, hoeft bhaalu dus niet op een uitspraak van het Hof van Beroep te
wachten. In hun gezamenlijke reactie op het vonnis lieten de omroepen reeds weten dat het
inderdaad belangrijk is dat er innovatieve dienstverlening op maat van de mediagebruiker bestaat.
Samenwerken blijft dus de boodschap.
In afwachting van dergelijke samenwerkingsovereenkomsten zal Right Brain enkel nog technologie
blijven ontwikkelen, maar in België geen onderhoud meer plegen op de bhaalu installatie of andere
ondersteuning bieden aan de bhaalu Gemeenschap België. Ook zal Right Brain zo spoedig
mogelijk in België geen bhaalu boxen of sticks meer verkopen, noch licenties verstrekken aan
consumenten. Niet omdat Right Brain haar verantwoordelijkheid niet wil nemen naar haar klanten
toe, maar omdat de Antwerpse rechter dit verbiedt en hoge dwangsommen opgelegd heeft voor
het geval Right Brain hier geen gehoor aan zou geven.
Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, zal Right Brain zo snel als praktisch haalbaar en in elk
geval binnen de 30 dagen na betekening van het vonnis de stekker uit bhaalu trekken in België,
tenzij er tegen dan samenwerkingsovereenkomsten gesloten kunnen worden met omroepen en/of
tv-distributeurs. In ieder geval zullen alle gebruikers een e-mail bericht krijgen met o.m. de
aankondiging van het exacte ogenblik van afsluiting.
Right Brain wenst zich aan al haar Belgische klanten en partners te verontschuldigen voor het
ongemak dat dit vonnis van de Antwerpse rechter – met een volledig onverwachte negatieve
uitkomst, na twee eerdere positieve vonnissen van de Hasseltse rechter – met zich meebrengt. Het
https://benl.bhaalu.com/?tld=be
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is evenwel nog niet gedaan met bhaalu. Het Hof van Beroep van Antwerpen zal er zich nog over
uitspreken en we hopen ondertussen op samenwerking met omroepen en tv-distributeurs.

Contactgegevens
Right Brain Interface NV | Kempische Steenweg 293/1 | 3500 Hasselt
BTW BE 0824.628.375 | RPR Hasselt

VOTRE TÉLÉVISION
comme vous le souhaitez
Bhaalu est l’expérience télévisuelle de l’avenir.
Avec bhaalu, vous enregistrez tout simplement tous vos programmes
et pouvez ensuite les visionner quand et où vous le souhaitez.
À la maison, ou n’importe où dans le monde !

Identifiez-vous
E-mail
Mot de passe

Se souvenir de moi
SE CONNECTER
https://benl.bhaalu.com/?tld=be

Mot de passe oublié ?
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Pas encore enregistré ?

Chaînes TV personnelles

R E GAR DE Z CE QUE VOUS VOULE Z

La TV quand vous voulez

R E GAR DE Z QUAND VOUS VOULE Z

La TV partout

R E GAR DE Z OÙ VOUS VOULE Z

https://benl.bhaalu.com/?tld=be
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bhaalu Mobiel

Gratis
mobiele kwaliteit video

bhaalu mobile plus
betere kwaliteit video + extra gelijktijdige kijkers

€ 49
+ €5 de cotisation mensuelle

Regardez bhaalu sur vos appareils mobiles
Regardez bhaalu sur tablette, smartphone, PC ou Mac
et conservez vos enregistrements 7 jours, vos favoris 2 8 jours et vos séries durant toute la saison.

PLUS D’INFOS
https://benl.bhaalu.com/?tld=be
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bhaalu Stick

€ 125
+ €5 de cotisation mensuelle

Regardez bhaalu sur votre TV via un stick
Conservez vos enregistrements 7 jours, vos favoris 2 8 jours, et vos séries durant toute la saison.

https://benl.bhaalu.com/?tld=be
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bhaalu box

€ 365
+ €5 de cotisation mensuelle

ou

€ 125
ensuite € 21 par mois pendant 12 mois
+€5 par mois de cotisation

Regardez bhaalu sans limitations sur votre TV
Conservez vos enregistrements 3 0 jours, vos favoris 9 0 jours, et vos séries durant toute la saison.

https://benl.bhaalu.com/?tld=be

8/9

16/11/2014

Like

bhaalu

1.2k

60
© 2013-2014 - bhaalu est un produit de Right Brain Interface - À propos de nous

https://benl.bhaalu.com/?tld=be

9/9

