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1

januari 2018

Geachte heer Van der Ploeg,

I

Per brief van 18 oktober 2017 heeft u bij het college, conform artiÈel 3 lid
sub b wet toezicht (wrcBo), een verzoek ingediend tot ¡nstemming met een

wijziging van de licentievoorwaarden per

l

januari 2018.

Met de w'rjziging in art. L0.2 van de licentievoorwaarden brengt Videma
expliciet tot uitdrukking dat de aan gebruikers verstrekte licentie en vrijwaring
geen bgtrekking hebben op de vergoedingsaanspraken die sinds L juli 2015
toekomen aan hoofdregisseurs en scenarioschrijvers op basis van art.45d lid z
Auteurswet en aan hoofdrolspelers op basis van art. 4 lid 2 wet op de naburige
rechten. De vrijwaring heeft alleen betrekking op verbodsrechten. De overige
wijzigingen in de licentievoorwaarden betreffen het vergroten van de
leesbaarheid door het plaatsen van 'artikel 'voor de verwijzingen naar artíkelen
in de licentievoorwaarden.
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Besluit
Het College besluit in te stemmen met de voorgelegde wijziging van de
licentievoorwaarden van Videma per L januari 2018'
Wel wil het College erop wijzen dat een wijziging van de contractuele
voorwaarden mogel'rjk aanleiding is voor de gebruikers om de overeenkomst

voortijdig te beëind¡gen. Voorts wordt het College graag zo spoedig mogelijk
ge]nformeerd indien betalingsplichtigen naar aanleiding van de voorgestelde
wijziging van de licentievoorwaarden aanleiding zien om het tarief van Videma
aan de orde te stellen.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorz¡tter

CVTA

Bezwaar
Tegen

dit besluit

kan binnen 6 weken na bekendmøking schrifteliik bezwoor

worden gemaakt door indiening van een bezwaorschrift bii het College von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevat ten
m¡nste:

a)

de noom en hetadresvon de indiener;

b)

de dogteken¡ng;

c)

een omschrijving von het besluit woartegen het bezwaar of beroep
is gericht;

d)

de gronden von het bezwaar of beroep.
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