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Beslult op verzoek Vldema tot goedkeuring
Aanslu¡tovereenkomsten

Doorgifte en Groepsvertoning

Geacht bestuur,

op 24 november jl. heeft u het college verzocht goedkeuring te verlenen aan
de gewijzigde aansluitovereenkomsten Doorgífte en Groepsvertoning.

Het college heeft op 2L augustus 2017 reeds enkele opmerkingen geplaatst
bij deze aansluitovereenkomsten. Videma heeft op 3L augustus jl.
gereageerd op de opmerkingen van het College met betrekking tot de

aansluitovereenkomsten en heeft op 25 september jl. gemeld dat het
verzoek om goedkeuring van de nieuwe aansluitovereenkomsten Doorgifte
en Groepsvertoning was opgeschort in verband met een wijziging in de

formulering van het door de rechthebbenden aan videma te verstrekken
mandaat. Videma meldt in het verzoek d.d.24 november jl. dat alle
rechthebbenden inmiddels hebben ingestemd met de nieuwe
aansluítovereenkomsten.

Met betrekking tot de wijzigingen in de aansluitovereenkomsten zoals
voorgelegd op 24 november jl. constateert het College dat de opmerkingen
van het college ofwel zijn verwerkt in de aansluitovereenkomsten (art. 7 lid
7), ofwel door Videma voldoende is toegelicht waarom de opmerkingen

betreffende de rechten van rechthebbenden niet zijn verwerkt in de
aa nsl uitovereenkomsten.

voorgelegde
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Besluit
Het College stemt in met de op 24 november 2017 voorgelegde wijzigingen
van de aansluitovereenkomsten Doorgifte en Groepsvertoning van Videma.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bezwqør
Tegen

dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schrifteliik bezwaor

worden gemookt door indiening von een bezwaarschrift bii het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

a)

de naam en het odres von de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

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

d)

de gronden von hetbezwoar of beroep.
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