c

College

va n

Toezicht col lectieve beheersorga n isaties

Auteurs- en naburige rechten

Posta dres:

Postbus 15072
1001 MB Amsterdam

VEVAM

Bezoeka dres:

Postbus 3060
21.32 KB HOOFDDORP

Herengracht 566
1017 CH Amsterdam
Telefoon: 020 30 30 261

lnternet: www.cvta.nl

Contactpersoon
E-mail

Datum
Ons kenmerk

Onderwerp

A. Smit

a,smit@cvta,nl
22 juni2OIS
2018118
Besluit CvTA op voorgelegd aansluitingscontract VEVAM

eeachteJl-,
op 16 november 2oL7 heeft VEVAM bij het college een verzoek ingediend
voor goedkeuríng van een nieuw Aansluitingscontract. Dit nieuwe
Aansluitingscontract is door het bestuur van VEVAM vastgesteld op i-4
november 2017. Het Aansluitingscontract bestaat uit een geheel herziene
tekst en vervangt de in 2016 aangepaste exproítatieovereenkomst
(overeenkomst betreffende de uítoefening en handhaving van
filmauteursrechten) en het amendement 2016.
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januari 20r.8 heeft het college VEVAM een reactie gestuurd
op het
voorgelegde Aansluitingscontract. VEVAM heeft op 5 april 201g een
schriftelijke toelichting gestuurd op, onder andere, het verzoek van het
college tot een nadere onderbouwing van de wíjze waarop VEVAM het
flexibel rechtenbeheer heeft uitgewerkt in het Aansluítîngscontract. Door
VEVAM is toegef icht dat de vooraf aangekruiste exploitatievormen in het

voorgelegde

Aa nsl uitingscontract waa rvoor ma nd aat wordt verleend,
verband houdt met veelal wettelíjke vergoedingsaanspraken die de
rechthebbenden niet indívidueel, zonder tussenkomst van een cgo, kunnen
uitoefenen. Daar waar het gaat om een vrijwillig collectief beheerde

vergoedingsaanspraak, stelt VEVAM mandaat nodig te hebben om op
adequate wijze uitvoering te geven aan bestaande (hybride) regelingen met
vaak ook een wettelijke component. Het college kan zich vinden in deze

toelichting van VEVAM.
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Opzegtermiin

Met betrekking tot de door vEvAM geSeven toelichting op de gehanteerde
opzegtermijn van tenm¡nste zes maanden, welke strikt genomen binnen de
wettelijke termijn van ten hoogste zes maanden uit art. 2a lid 4 valt, heeft
VEVAM in art. 9 lid 2 en 3 van de Voorwaarden bij het aansluitingscontract
ter verduidelijking een datum opSenomen zodat het voor aangeslotenen
julívan
duidelijk is dat zij, indien zijde aansluiting willen opzeggen, dit voor l
een bepaald jaar dienen te doen. Voor afzonderlijke opzegging van
exp loitatievorm 7 (culturee I erfgoed instelli ngen) d ient opzeggi ng te
gebeuren voor L oktober van enig jaar. Opzeggingen gaan in op het einde van

het boekjaar.
Licenties voor niet commercieel gebruik
De bevoegdheid van rechthebbenden om licenties voor niet commercieel
gebruik te verlenen is opgenomen in art. 3 lid 4 van de voorwaarden bij het
VEVAM Aa nsluitingscontract.

Besluit
Het college kan instemmen met het door VEVAM op 7 juni 201-8 voorgelegde
Aa nsluiti ngscontra ct.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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Bezwoar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwoor
worden gemaokt door indiening vsn een bezwaorschrift bij het college vøn
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

a)

de naam en het odres von de indíener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving von het bestuit woortegen het bezwoar of beroep
is gericht;

d)

de gronden von het bezwoør of beroep.
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