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Betreft Wijziging licentievoorwaarden Videma per 1 januari 2023

Inleiding 

Op 11 oktober 2022 heeft Stichting Videma aan het College verzocht instemming te verlenen aan een 

wijziging van de licentievoorwaarden Videma per 1 januari 2023. Op grond van artikel 3, eerste lid, 

sub b, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 

naburige rechten vereist een wijziging van reglementen of algemene voorwaarden betreffende de 

uitoefening en handhaving van auteurs of naburige rechten van een collectieve beheersorganisatie 

(waaronder de licentievoorwaarden), voorafgaande instemming van het College.  

Inhoudelijke overwegingen 

De voorgestelde wijzigingen van de licentievoorwaarden van Videma betreffen: 

a. Wijziging van artikel 6 van de licentievoorwaarden waarbij de looptijd voor de licenties voor

onderwijsinstellingen wordt gewijzigd van 1 september t/m 31 augustus naar 1 januari t/m

31 december per kalenderjaar. Als gevolg hiervan zijn artikel 6 en de definitie van

‘vertoningsjaar’ aangepast.

b. Per 1 juli 2021 is de aanspraak op de Proportionele Billijke Vergoeding uitgebreid van de

hoofdmakers (scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en hoofdrolspelers) naar alle makers.
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Thans is nog niet duidelijk wie - naast de reeds bestaande CBO’s - deze makers 

vertegenwoordigt, wat deze uitbreiding tot gevolg heeft voor de door Videma namens de  

vertegenwoordigende CBO’s te verstrekken vrijwaring aan betalingsplichtigen en wat deze 

uitbreiding dientengevolge mogelijk voor gevolg zou kunnen hebben voor de 

betalingsplichtigen. Om die reden heeft Videma in de licentievoorwaarden verduidelijkt dat 

op dit moment alleen wordt gevrijwaard voor hoofdmakers. Daartoe zijn de artikelen 2.3, 

10.2 en 11.1  aangepast. 

c. Alle overige aanpassingen betreffen tekstuele aanpassingen aan de huidige situatie en

verschillende verduidelijkingen van bepalingen.

Beoordeling van het verzoek 

1. Het college heeft begrepen dat over de wijzing van de looptijd van het schooljaar naar

kalenderjaar overleg heeft plaatsgevonden met de PO-Raad (sectorvereniging voor het

primair onderwijs) en de VO-Raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs).

Videma heeft alle onderwijsinstellingen die deze wijziging aangaat zowel voor de

zomervakantie als bij de facturering in september schriftelijk geïnformeerd over de wijziging

en gevolgen hiervan.

2. In de Licentievoorwaarden wordt door deze wijziging geanticipeerd op de mogelijke

toetreding van nieuwe groepen van makers die aanspraak kunnen maken op de

Proportionele Billijke Vergoeding. Het is op dit moment nog niet bekend welke organisatie(s)

hen vertegenwoordig(t)(en). Om die reden heeft Videma in de licentievoorwaarden

verduidelijk dat op dit moment alleen wordt gevrijwaard voor hoofdmakers. Door de

wijziging van de betreffende artikelen is het mogelijk ook in de loop van het jaar de

licentievoorwaarden te wijzigen, als dat met het oog op uitbreiding van nieuwe groepen van

makers wenselijk is. Bij tussentijdse wijziging van de licentievoorwaarden zullen deze

wijzigingen conform artikel 3 van de Wet Toezicht voorgelegd dienen te worden aan het

CvTA.

3. In artikel 11.1 wordt verwezen naar artikel 1 (wat artikel 1.1 moet zijn volgens de benaming

van de overeenkomst). Wij hebben begrepen dat dit nog zal worden aangepast zodat de

verwijzing klopt.
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Besluit 
Het College stemt in met het op 11 oktober 2022 ingediende verzoek tot wijziging van de 

licentievoorwaarden Videma per 1 januari 2023, onder voorbehoud van aanpassing van de 
bovengenoemde verwijzing naar artikel 1.  

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar worden gemaakt 
door indiening van een bezwaarschrift bij het College van Toezicht Auteursrechten, Krom 

Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 
minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.
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