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Geachte heer xxxxxx, 

 

1. Inleiding 

 

Per brief van 31 oktober 2016 heeft u een verzoek tot goedkeuring van de 

wijziging van de licentievoorwaarden Videma (ingangsdatum 1 januari 2017) 

aan het College voorgelegd.  

Aanleiding voor de wijziging van de licentievoorwaarden is de wens van 

Videma om de licentievoorwaarden voor de toestemming voor vertoning van 

televisieprogramma’s (door Videma) los te willen koppelen van de 

toestemming voor vertoning van videofilms (door Videma verleend namens 

FilmService B.V.). Dit met het oog op een eventuele overname van Videma. 

Hierbij is besloten tot verzelfstandiging van FilmService en zijn de in het 

verleden verstrekte licenties voor (enkel) videofilms overgezet naar 

FilmService. U geeft aan dat deze verzelfstandiging begin 2016 is afgerond. 

Sindsdien verleent Videma enkel nog toestemming namens Filmservice in 

gecombineerde licenties; licenties voor videofilms en televisieprogramma’s 

tezamen. Voor de licentienemers die nog gebruik zullen maken van de 

gecombineerde licentie zullen de licentievoorwaarden van Videma gelden 

voor de toestemming voor de vertoning van televisieprogramma’s en de 

licentievoorwaarden van Filmservice voor de vertoning van videofilms.  
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Naast de loskoppeling van de licentievoorwaarden voor televisieprogramma’s 

van die van videofilms, geeft u tevens aan de definities en werkwijze van 

Videma te willen updaten en verduidelijken. Tenslotte geeft u aan een 

versterking van controle- en handhavingsmogelijkheden bij onjuiste opgave 

en niet-betaling in de nieuwe licentievoorwaarden te willen introduceren. 

 

2. Wettelijk kader 

 

In het licht van uw verzoek tot goedkeuring van de wijziging van de 

licentievoorwaarden, zijn de volgende wettelijke bevoegdheden van het CvTA 

met betrekking tot het toezicht in het geding: 

 

i. Art. 3, lid 1, sub b WTCBO: een besluit van een CBO tot 

vaststelling of wijziging van een reglement of 

modelovereenkomst betreffende de uitoefening of handhaving 

van het collectief beheer behoeft voorafgaande goedkeuring van 

het CvTA.  

 

 

ii. Met ingang van de Implementatiewet op 26 november 2016 

(staatsblad 2016-435), is ook artikel 2l, lid 2 WTCBO van 

toepassing:  

licentievoorwaarden zijn gebaseerd op objectieve en niet-

discriminerende criteria.  

 

3. Bevindingen 

 

Het College heeft ten aanzien van de voorgelegde wijziging van de 

licentievoorwaarden geen commentaar.  
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4. Conclusie 

 

Het College kan instemmen met de door u voorgelegde wijziging van de 

licentievoorwaarden Videma. 

 

Hoogachtend, 

 

 

drs. J.W. Holtslag                                                                                             

Voorzitter CvTA 

 

 

 

 

 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is 

gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


