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Besluit op verzoek tot goedkeuring van het VEVAM
Repartitiereglement vergoedingen gMS

Gea.hteI

op 20 mei 2019 heeft u, namens VEVAM, het coilege verzocht goedkeuring
te verlenen aan een aangepast repartitiereglement vergoedingen Basic
Media services (BMS). Het verzoek betreft een verzoek ex art. 3 lid i. onder b
van de Wet toezicht.

Aa n pa ss i ng re po rt itie reg I e me nt
Het bestuur van VEVAM heeft op i.6 meijf. ingestemd met het voorstel tot
wijziging van het repartitiereglement BMS vergoedingen. De voorgestelde
wijzigingen zijn aangebracht naar aanreiding van de verprichting opgeregd
vanuit het voice keurmerk om minimaal eens per drie jaar de actualiteit en
bruikbaarheid van het repartitiereglement te toetsen (art. ll.5 sub b van de
Keurmerkcriteria), ln de bestuursvergadering d.d. 16 mei is een daartoe door
u opgestelde notitie aan de orde geweest. De bevindingen uit de notitie zijn
verwerkt i n het voorgelegde aangepaste re pa rtitiereglement vergoedingen
BMS' De aanpassingen betreffen (a) het schrappen in art, 2 lid 3 van een van
de voorwaarden om te worden aangemerkt als rechthebbende op de BMS
vergoedingen, (b) een wijziging in art, 3 lid 5 met betrekking tot het
vaststellen van de vergoeding voor overige filmwerken die niet kunnen
worden ingedeeld in de categorieën als beschreven in art.3 lid 2 van het
repartitiereglement en (c) het schrappen van art. 10 líd 4 in verband met de
situatie dat in 2015 door VEVAM ontvangen gelden reeds zijn verdeeld.
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Beoordeling verzoek

Ad. a: Aanpassing van de voorwaarden om als rechthebbende te worden

aangemerkt.

Met betrekking tot het schrappen van een van de voorwaarden in art. 2 lid 3

om aangemerkt te worden als rechthebbende is door VEVAM als reden

aangegeven dat de betreffende specifieke voorwaarde geen toegevoegde

waarde heeft ten opzichte van de reeds bestaande mogelijkheid om de

persoon die naar het oordeel van VEVAM voldoende aannemelijk maakt dat

hij daadwerkelijk de regisseur van het filmwerk is aan te merken als

rechthebbende (het derde gedachtestreepje van het huidige art. 2 lid 3 van

het repart¡t¡ereglement). Het college constateert dat de bepaling die in het

repartitiereglement blijft staan voldoende ruim is om de inhoud van de

geschrapte bepaling te ondervangen en rechthebbenden van het schrappen

van de bepaling als voorgesteld door VEVAM geen nadelige gevolgen

ondervinden.

Ad. b: Aanpassing van de verdeling van Overige filmwerken'

Voor wat betreft de wijziging in art. 3 lid 5 van het repartitiereglement wordt

tot op heden bij de berekening van de vergoeding onderscheid gemaakt

tussen verschillende categorieën filmwerken en overige filmwerken. Dit

onderscheid is als gevolg van de implementatie van een automatische

verwerking van uitzenddata die verrijkt zijn met gegevens van

rechthebbenden niet meer nodig; de uitzendingen van Overige filmwerken

kunnen volgens VEVAM voortaan in de reguliere repartitie worden

meegenomen. Vanuit de repartitiecommissie van VEVAM is voorgesteld om

bij de bepaling van de index voor overige filmwerken onderscheid te maken

tussen de dagelijks of wekelijks uitgezonden programma's en de andere

overige filmwerken. Door het bestuur van VEVAM is, op basis van een nadere

analyse van Cedar van de laatste repartitie-u¡tkomsten, besloten de volgende

indexen toe te passen op de Overige filmwerken: 2,5 voor programma's die

dagelijks of wekelijks worden uitgezonden (doorgaans ook nog met

herhaalde uitzendingen) en 10 voor de andere overige filmwerken. Dit

besluit is verwerkt in art. 3 lid 5 van het ter goedkeuring voorgelegde

repartitiereglement. Het College constateert dat over deze ter goedkeuring

voorgelegde wijziging binnen het VEVAM bestuur overleg heeft

plaatsgevonden en het bestuur op 16 mei 2019 heeft besloten in te stemmen

met het voorstel tot w¡jziging van het repartitiereglement vergoedingen BMS'

Het VEVAM bestuur bestaat in meerderheid uit bij de stichting aangesloten

regisseurs. De leden van het bestuur worden benoemd door de vergadering

van aangeslotenen op voordracht van beroepsvereniging DDG, de

aangeslotenen en het bestuur van VEVAM, aldus kan worden vastgesteld dat
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de rechthebbende aangeslotenen b¡j VEVAM in voldoende mate, via het
benoemen en voordragen van de bestuursleden, bij de voorgelegde
wijzigingen zijn betrokken.

Ad. c: Aanpassing van de slotbepaling.
Artikel 10 lid 4 is in het aangepaste repartitiereglement geschrapt met het
oog op de situatie dat gelden die VEVAM in 2015 heeft ontvangen reeds zijn
verdeeld.

Besluit

Het college stemt in met het door vEVAM ter goedkeuring voorgelegde
repartitiereglement vergoedingen BMS.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

voorzitter CVTA

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftetijk bezwaor
worden gemoakt door indiening von een bezwaarschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevot ten
minste:

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het bestuit woartegen het bezwoar is gericht;

d) de gronden von het bezwoar.

Bezwddr
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