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Besluit op verzoek Videma tot ¡nstemming met
standaardovereenkomsten

Geachte

voor brancheorganisaties

h"erI

Op 6 maart 2019 ontving het College van u, namens Videma, het verzoek ex
art. 3 lid L sub b van de Wet toezicht tot instemming met twee nieuwe

standaardovereenkomsten voor brancheorganisaties. op L1 apriljl. heeft
het college in kennis gesteld van het besluit tot het aanbrengen van een

u

nadere wijziging in de standaardovereenkomsten met het verzoek
instemming te verlenen op de gewijzigde overeenkomsten.
Ao

n Ie

id i ng voo

r voorstel tot

w ijzi g i ng sta n da o rdove ree nko m sten

Videma stelt dat de aanleiding voor de wijziging van de gehanteerde

standaardovereenkomsten voor brancheorganisaties het gevolg is van
1) De incasso ten behoeve van de proport¡onele billijke vergoeding (pBV)
naar aanleiding van de overeenstemming die daarover is bereikt met de
CBO's Lira, Vevam en Norma met betrekking tot de incasso van de pBV en de
toeslagregef ing zoals overeengekomen met de commissie Auteursrecht
(CAR) van VNO-NCW en MKB-Nederland;

2) De wijzigingen in de opbouw van de modulaire vergoedingsregeling zoals
overeengekomen tussen VNO-NCW en MKB -Nederland en VOICE d.d. 20
december 2018 en;
3) De gewijzigde licentievoorwaarden Videma.

1

@rA

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

De wijzigingen in de stondaordovereenkomsten broncheorganisoties

Door Videma zijn twee versies van brancheovereenkomsten ter instemming
voorgelegd. De twee versies zijn door Videma als volgt toegelicht:
De versies verschillen van elkaar voor wat betreft het aantal modules dat

door de betrokken brancheorganisatie wordt uitgevoerd.
Deze modules zijn in het herzien Onderhandelingsprotocol tussen VOICE en
VNO-NCW en MKB-Nederland overeengekomen en houden in dat een

vergoeding wordt verstrekt aan brancheorganisaties in ruilvoor verleende
diensten door de branche. De totale vergoeding die kan worden verstrekt
aan branches in ruil voorverleende diensten bedraagt ongewijzigd 19,5%.De
wijziging in de regeling betreft de opsplitsing van de kortingspercentages van
de modules L (tijdige aanlevering deelnemersgegevens en tijdig factureren),2
(tijdige aanlevering gegevens van niet-deelnemers) en 3 (debiteurenrisico en
tijdige betaling) in twee delen van elk2,5%. Deze splitsing is gemaakt om de
verschillende diensten afzonderlijk voor een vergoedingspercentage in
aanmerking te laten komen in het geval een van de diensten uit de module

niet door de brancheorganisatie wordt geleverd'

Met betrekking tot de voorgelegde brancheovereenkomst Videma (versie

L,

bijlage 6 bij het verzoek) waarbij de branche uitvoering geeft aan alle onder ll
in de bijlage bij het OnderhandelingsprotocolAuteursrechten d.d. 20
december 20L8 beschreven modules, zijn deze modules verwerkt in de

artikelen 4.L.L11m4,L.7 van de Brancheovereenkomst Videma (versie 1.),
Met betrekking tot de brancheovereenkomst Videma (versie 2) waarbij de
brancheoganisatie een beperkt aantal modules uitvoert (alleen modules 2 en
4) zijn deze modules verwerkt in art. 4.L.2 en 4.1.4 van de brancheovereenkomst Videma (versie 2, bijlage 5 bij het verzoek).
De overeengekomen toeslag ten behoeve van de PBV is opgenomen in de
artikelen 2.7 en2.8van brancheovereenkomst Videma (versie 1) en artikelen

2.5 en2.6 van brancheovereenkomst Videma (versie 2).
O

nde rha ndel i nge n met ge b ru ike rs

De wijzigingen in de voorgelegde standaardovereenkomsten voor

brancheorganisaties komen voort uit de wijziging van de licentievoorwaarden
van Videma, welke verband houden met de bereikte overeenstemming
inzake de incassering van de PBV door Videma namens Lira, Vevam en Norma
en uit de wijziging in de opbouw van de modulaire vergoedingsregeling zoals
overeengekomen tussen VOICE en VNO-NCW/M KB-Nederla nd'
Laatstgenoemde partij wordt door het College aangemerkt als een
representatieve organisatie van gebruikers van de rechten op doorgifte en

groepsvertoning

va n

televisieprogramma's.
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Met betrekking tot de voorgelegde gewijzigde licentievoorwaarden heeft het
college in de brief d.d. 16 april 20L9 reeds ingestemd met de voorgelegde
licentievoorwaarden. De onderhandelingen tussen VNO-NCW / MKBNederland en VolcE inzake het herziene onderhandelingsprotocol kunnen
worden aangemerkt als onderhandelingen tussen gebruikers
(gerepresenteerd door VNO-NCW MKB-Nederland) en CBO,s (VOtCE als de
branchevereniging van CBO's voor auteurs- of naburige rechten) zoals

bedoeld in art. 2l lid

van de Wet toezicht. De in bijlage 1 bij het
o nderha ndelingsprotoco I neerge legde vergoed ings regeri ng ka n da a rmee
worden beschouwd als het resultaat van deze onderhandelingen tussen

gebruikers en

CBO

L

Videma.

Beoordeling voorstel tot w¡jzig¡ng standaardovereenkomsten met
bra ncheorga nisoties.
Het college constateert dat de voorgelegde standaardovereenkomsten voor
brancheorganiaties zijn aangepast aan de wijzigingen in:

1)

De licentievoorwaarden Videma 2019. De wijzigingen in de

licentievoorwaarden van Videma zijn aangebracht naar aanleiding van
L januari 2019 de pBV

bereikte overeenstemming waardoor videma per

2')

namens Lira, Vevam en Norma zal gaan incasseren.
De wijzigingen in de modulaire vergoedingsregeling zoals
overeengekomen tussen VNO-NCW MKB-Nederland en VOICE. Op basis
van de afspraken over de door een betreffende branche te verlenen
diensten aan Videma, dienen de standaardovereenkomsten nader te

worden ingevuld en aangevuld met specifieke gegevens over de branche
die het betreft, waaronder de naam van de branche, de parameters van
de betreffende regeling en het bijbehorende tarief. per brancheovereenkomst zullen de van toepassing zijnde modules van de modulaire
vergoedingsregeling in de modelovereenkomst moeten worden
verwerkt.
Het college is van oordeel dat de door Videma voorgelegde wijzigingen in de
standaardovereenkomsten brancheorganisaties het gevolg zijn van de door

Videma aangepaste licentievoorwaarden, de overeengekomen
toeslagregeling betrefende de BPV ten behoeve van Lira, Vevam en Norma
en de door VOICE en VNO-NCW/MKB-Nederland overeengekomen
aanpassingen in de modulaire vergoedingsregeling. Het college beschouwt
het op 20 december 201.8 overeengekomen herziene Onderhandelings-

protocol als een resultaat van onderhandelingen tussen cBo's gepresenteerd
door VOICE, waarin de CBO Videma ¡s vertegenwoordigd, met VNONCW/MKB-Nederland, waarin de gebruikers van Videma (gebruikers van
licenties voor doorgifte en groepsvertoning van televisieprogramma's) zijn
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vertegenwoordigd. Hiermee is voldaan aan de wettelijke verplichting om in
goed vertrouwen onderhandelingen te voeren met betalingsplichtigen voor
de licentieverlening van rechten als bedoeld in art. 2 I lid I' van de Wet
toezicht. Daarnaast geven de wijzigingen het College geen redenen om
goedkeuring te onthouden.
Besluit
Het College stemt in met de voorgelegde wijzigingen in de
sta nda

a

rdovereen ko mste n bra ncheorga nisaties.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwaar
Tegen

dìt besluit kon binnen 6 weken na bekendmaking schrifteliik bezwoør

worden gemaokt door indiening van een bezwoorschrift bii het College van
Toezicht Auteursrechten, Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

a)

de noam en het adres von de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschriiving von het besluit waartegen het bezwoor is gericht;

d)

de gronden van het bezwoar.
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