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Eesluit op yerroek Videme tot ¡nitemmint met

licentievoon¡aarden 2019

Geacht Bestuur,
Op 18 oktober 2018 heeft de

heerlnamens

Videma een
verzoek ingediend conform art. 3 lid 1 sub b van de Wet toezicht en het
college verzocht in te stemmen met de wijziging van licentievoorwaarden
van Videma per l januari 2019. Het College heeft op 29 november 201g een
react¡e gestuurd op het verzoek van Videma waarin het college verzoekt om
aanvullende informatie, in het bijzonder over de onderhandelingen over de
vergoeding voor de te wijzigen licentievoorwaarden. Op 6 maart 2019 heeft
Videma het College nader schriftelijk geïnformeerd, onder andere over
een nieuw tarief dat, naar aanleiding van bereikte overeenstemming in het
kader van het incasseren van de proport¡onele billijke vergoeding (pBV) en

onderhandelingen met representatieve organÍsaties van betalingsplichtigen,
aan betalingsplichtigen in rekening gaat worden gebracht vanaf l januari
2019. ln de brief van 6 maart 2019 verzoekt Videma tevens om instemming
met twee nieuwe sta ndaa rdovereenkomsten voor bra ncheorganisaties. Ten
aanzíen van dit laatste verzoek reageert het College in een afzonderlijke

brief.
Ao

nleiding voorgelegd voorstel wijzigi ng licentievoorwao rden

De wijziging van de licentíevoorwaarden is ingegeven door het feít

dat

Videma in het najaar van 2018 overeenstemming heeft bereikt met de
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stichtingen Lira, Vevam en Norma over incasso van de PBV als bedoeld in art'
45d lid 2 Aw jo. art. 4 lid 2 WNR. De bereikte overeenstemming houdt in dat
videma de PBV namens Lira (scenarioschrijvers), vevam (regisseurslen
Norma (hoofdrolspelers) per 1 ianuari 2oL9 zal gaan incasseren als onderdeel
van een nieuw gezamenlijk (een vergoeding voor de bestaande Videma
rechten en voor de PBV) tarief. voor betalingsplichtigen ontstaat er dan één
betalingsloket en één tarief voor de vertoning van televisieprogramma's voor
groepstelevisie en doorgifte,
De voorgelegde wijzigingen in de licentievoorwaarden betreffen

aanpassingen als gevolg van de volmacht die door Lira, Vevam en Norma aan
Videma is verstrekt ter incassering van de PBV ex art. 45d lid 2 jo. art. 4 lid 2

wNR. ln de voorgelegde licentievoorwaarden 2019 zijn de betreffende
wifzigingen neergelegd in de artikele n L.L,2.3, 4.I,7 .I en 10'2' Onderdeel
van de volmacht is dat Videma in zijn licentievoorwaarden opneemt dat
betalingsplichtigen gehouden zijn informatie te verstrekken aan Videma
waarvan kennisgeving noodzakelijk is voor de vaststelling, hoogte en
verdeling van de proportionele billijke vergoeding. Daarmee neemt Videma
de rol over van Lira, Vevam en Norma die volgt uit art. 45 d lid 4 Aw' De
verplichting voor betalíngsplichtigen om informatie te verstrekken is
opgenomen in art,7.1 van de voorgelegde licentievoorwaarden'
Onderhandeting met betolingsplichtigen - nieuw tarief
Tijdens het gesprek dat op 28 november jl. plaatsvond tussen Videma en het
college en in de daaropvolgende brief van 29 november 2018 van het college
aan Videma, heeft het college zich op het standpunt gesteld dat voor een
goede beoordeling van de ter goedkeuring voorgelegde licentievoorwaarden,
het noodzakelijk is om kennis te kunnen nemen van het resultaat van de
onderhandelingen van Videma met de Commissie Auteursrecht (CAR) van

vNo-Ncw en MKB-Nederland over het bij deze licentievoorwaarden te
hanteren tarief en de grondslagen voor dit tarief. VNO-NCW en MKBNederland zijn te beschouwen als representat¡eve organisaties van
betalingsplichtigen
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ncheorganisaties.

ln de schriftelijke reactie van Videma van 6 maart jl. geeft videma een
toelichting op de gevoerde onderhandelingen door Videma (namens Lira,
Vevam en Norma) met de CAR over de uitvoering van de PBV als gevolg
waarvan een toeslagregeling is overeengekomen, ondanks een
uiteenlopende opvatt¡ng van part¡jen over de interpretatie van het daaraan
ten grondslag gelegde artikel 45 d lid 2 Aw2 jo. art. 4 lid 2 WNR' Met de
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toeslagregeling is een nieuw tarief tot stand gekomen. De toeslagregeling is
op 1L maart 20L9 door partijen ondertekend en houdt in dat de toeslag voor
de proportíonele billijke vergoeding to%bedraagt van de geldende en door
Videma gehanteerde en met de brancheorganisaties overeengekomen

tarieven. De toeslag is bestemd voor Lira, Vevam en Norma (zie p. J. van de
overeengekomen toeslagregeling); d e representatieve rechtsperso nen
zich ingevolge hun statuten ten doel stellen de belangen van
scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en hoofdrolspe

le rs

d

ie

te beha rtigen.

Eeoordeling voorstel wijziging licentíevoorwaørden
Het College heeft kennis genomen van het resultaat van de
onderhandelíngen tussen Videma en de cAR die hebben geleid tot de
toeslagregeling d.d. 11 maart 2019. Het college is van oordeel dat videma,
gezien de totstandkoming van de overeengekomen toeslagregeling, in
voldoende mate heeft voldaan aan de wettelijke verplichting als beschreven
in art. 2l lid l van de wet toezicht om in goed vertrouwen onderhandelingen
te voeren met betalingsplichtigen over licentieverlening voor rechten en de
híervoor in rekening te brengen vergoeding.

Met betrekking tot de gewijzigde licentievoorwaarden is het college van
oordeel dat de voorgelegde wijzigingen een gevolg zijn van de
overeensternmming die, ondanks het verschil van opvatting over de
¡nterpretatíe van artikel45 d lid 2 Aw?jo. art. 4 lid 2 wNR, is bereikt en de
volmacht die aan Videma is verstrekt door Lira, vevam en Norma teneinde de
PBV als bedoeld in art. 45 d lid 2 Aw jo. art 4 lid 2 wNR te incasseren,
Het College constateert dat de voorgelegde wijzigingen in de
licentievoorwaa rde n zijn gebaseerd op objectieve en niet-discrim ine rende
criteria en voorts dat in voldoende mate rekening is gehouden met de
belangen van betalingsplichtigen door de aanpassing in art. 10 van de

licentievoorwaarden; hiermee vrijwaa rt vídema betalingsplicht¡gen ook
tegen aanspraken van derden ter zake van de pBV met betrekking tot het
vertoonde televisieprogramma. Tot slot is het college van oordeel dat de
toeslagregeling geen tariefuerhogíng als bedoeld in art.3 lid 1 sub c van de
wet toez¡cht betreft, maar kan worden aangemerkt als een nieuw tarief voor
een nieuwe wettelijke vergoedingsaanspraak.
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Eesluit
Het College stemt in met de gewijzigde licentievoorwaarden Videma 2019
zoals deze op 18 oktober 2018 en 6 maart 2019 aan het College zijn
voorgelegd.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan '

Voonitter

CVTA

Bezwoo¡
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schrifteliik bezwoor
worden gemoakt door indiening von een bezwoarschrift bii het College von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevot ten
minste:

o)

de naam en het odres van de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving von het besluit waortegen het bezwoor is gericht;

d)

de gronden von het bezwaor.
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