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-Besluit op verzoek tot goedkeuring van het VEVAM
Repart¡tiereglement verdeling VOD vergoedingen

Gea.hteI
op 18 april 2019 heeft u, namens VEVAM, het college verzocht goedkeuring
te verlenen aan een concept van een nieuw repartitiereglement voor de
verdeling van video on Demand (voD) vergoedingen van Vevam. Het verzoek

betreft een verzoek ex art. 3 lid 1 onder
Voo rste I n ie uw repa rt itie reg

Ie

me

b van de Wet toezicht.

nt

Aangezien het aan het college ter goedkeuring voorgeregde voorstel d.d. 1g
april 2019 een concept betreft van een repartitiereglement Vergoedingen
Video on Demand (VOD) heeft het College op 10 mei20j.9 VEVAM om
aanvullende informatie gevraagd om het verzoek in behandeling te kunnen
nemen. Dit informatieverzoek betrof een daadwerkelijk door het bestuur van
VEVAM genomen besluit terzake. Op 20 mei heeft u het College

geinformeerd dat het bestuur van vEVAM op 16 mei 20i.9 het op 1g april
2019 in concept aan het college voorgelegde repartitiereglement voD
vergoed ingen ongewijzigd heeft goedgekeurd.

Aanleiding voorstel
Naar aanleiding van het in 2015 gesloten convenant tussen de pAM cBo's
(Lira, VEVAM en NORMA) en RoDAp is overeenstemming bereikt over de

betaling van collectieve vergoedingen aan audiovisuele makers voor
exploitatie van filmwerken. onderdeel van de gemaakte afspraken is een
regeling op basis waarvan de hoofdmakers (de hoofdregisseur, de
scenarioschrijver en de hoofdrolspeler van een filmwerk) recht hebben op
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een aanvullende proportionele billijke vergoeding voor Video On Demand
(VOD) exploitatie in Nederland. De regeling is uitgewerkt in een model voor
vrijwillig collectief beheer (VCB-model). Een onderdeel van het VCB-model is
dat de aanspraak op de VOD vergoeding ontstaat op voorwaarde dat de
hoofdmaker de rechten ten aanzien van de VOD-exploitatie aan de

producent heeft overgedragen. Dit

is

vanaf 201'7 geregeld door de

ondertekening van een Derdenbeding VOD-Exploitatie dat deel uitmaakt van
het opdrachtcontract tussen de producent en de hoofdmaker. De producent
is daardoor verplicht het Derdenbeding VoD Exploitatie op

te leggen aan

door haar gecontracteerde VOD-Exploitanten. VOD-Exploitanten zijn
hierdoor verplicht een VoD-Vergoedingenovereenkomst met de PAM CBO's
te sluiten als gevolg waarvan betaling van de vergoeding wordt geregeld
tussen de VoD-Explo¡tanten en de PAM CBO's. Het door VEVAM ontvangen
aandeel van de betalingen op grond van het VCB-model is bestemd voor de
door VEVAM vertegenwoordigde regisseurs van filmwerken die ingevolge het
voorgelegde repartitiereglement een aanspraak hebben op een VODvergoeding.
Beoordeling voorstel
Het College constateert dat in het voorgelegde repartitiereglement de vanuit
de Wet toezicht verplichte onderdelen met betrekking tot beheerskosten
(art. 2h lid 4 Wet toezicht), het tempo van repartitie (art. 2i lid 3 Wet
toezicht), onverdeelde bedragen (art. 2i lid 8 wet toezicht) en een regeling
inzake geschillen (art. 22lid l wet toezicht) tot uitdrukking zijn gebracht.
¡n art. 7.1 is opgenomen dat Vevam

ter dekking van de kosten die gemoeid

zijn met de incasso en verdeling van de VOD-vergoeding een percentage zal
inhouden van het onder de rechthebbende te verdelen saldo aan VODvergoedingen. Dit percentage zal niet hoger zijn dan L5%.ln art' 7'2 is de
inhouding geregeld ten behoeve van collectieve doelen in de sociale,
culturele en educatieve sfeer; ziinde L5% over het totaal van de ontvangen
VOD-vergoedingen.

Art. 8.1van het voorgelegde voorstel bepaalt dat Vevam de ontvangen VODvergoedingen uiterlijk binnen negen maanden na afloop van het kalenderjaar
van inning verdeelt en uitkeert aan rechthebbenden, tenzij objectieve
redenen Vevam daarvan weerhouden.
ln art. 8.5 van het voorstel is een regeling omtrent de onverdeelde gelden als
bedoeld in artikel 2¡ lid 8 van de Wet Toezicht opgenomen.
Een regelingvoorde behandelingvan geschillen als bedoeld in

art.22lid

1

van de Wet toezicht staat in art. 9 van het voorgelegde repartitiereglement.
Elektronische communicatie tussen VEVAM en rechthebbenden is geregeld in

art.

LO

van het voorgelegde repartitiereglement.
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Besluit
Het College stemt hierbij in met het door VEVAM ter goedkeuring
voorgelegde repartitie reglement verdeling VOD vergoed ingen.
Hoogachtend

drs, A.J. Koppejan

voorzitter CvTA

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaokt door indiening von een bezwoorschrift b¡j het college van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrift wordt ondertekend en bevat ten

m¡nste:

a)

de naam en het adres van de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving von het besluit waortegen het bezwaar is gericht;

d)

de gronden vqn het bezwoar.

3

