
Algemeen

Voor het primair en voorgezet onderwijs zijn in overleg met de sector-

organisaties speciale regelingen voor het vertonen van videofilms en tv-

programma’s tot stand gekomen. Deze regelingen bevatten een korting op de  

normale Videma vergoedingen.

Vergoedingen vertonen videofilms

Uw vergoeding is afhankelijk van het maximaal aantal vertoningen per school-

jaar. Met vertoning videofilms wordt bedoeld het vertonen door middel van 

een (legale) vhs-cassette, dvd, blu-ray, digitale download of stream etc. Onder 

videofilms wordt niet verstaan een film op 16/35mm print.

Vergoedingen vertonen tv-programma’s

Dit is een vast bedrag per school. De vergoeding per school voor het primair 

onderwijs is inclusief noodgebouw, dependance en dergelijke. Voor het voort-

gezet onderwijs geldt de vergoeding voor elke locatie apart.

Opmerkingen

•	 Onderwijslicenties	lopen	van	1	september	tot	en	met	31	augustus.

•		 	Vergoeding	is	gebaseerd	op	vertoning	voor	maximaal	30	kijkers.	Voor	afwij-

kende vertoningen (bv. tijdens feestavonden met grotere groepen) dient u 

een aparte licentie aan te vragen.

•	 Regeling	is	uitsluitend	voor	het	primair	en	voortgezet	secundair	onderwijs		

 (exclusief Mbo/Aoc).

•	 Vertoning	in	scholen	is	niet	licentieplichtig	als	het	onderdeel	is	

 van het onderwijsprogramma (conform artikel 12, lid 5 van de Auteurswet).  

 Voorwaarde is wel dat dit vastgelegd moet zijn in het leerplan.
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Stichting Videma is gespecialiseerd in het bewaken en beschikbaar maken van de ‘openbaarmakingrechten’ op onder meer tv-producties. Vertoners krijgen snel, simpel en tegen een 
redelijke vergoeding toegang tot het enorme aanbod. Videma werkt in opdracht van Amerikaanse film- en tv-studio’s, publieke en commerciële omroepen, muziekvideo-uitgeverijen, 
en	duizenden	binnen-	en	buitenlandse	tv-producenten.	Deze	rechthebbenden	zijn	verenigd	in	STG-SGN.	STG-SGN	zijn	opgericht	met	het	doel	een	compleet	aanbod	van	tv-program-
ma’s	 via	een	enkele	 licentie	beschikbaar	 te	maken	voor	bedrijven	en	 instellingen.	Het	bestuur	 van	STG-SGN	bestaat	uit	 vertegenwoordigers	 van	onder	 andere	de	Motion	Picture	
Association,	Publieke	Omroep,	Eredivisie	CV,	Onafhankelijke	Televisie	Producenten	en	Vestra	(commerciële	omroepen).	Videma	is	aangesloten	bij	BREIN	en	VOI©E.	Behalve	het	zakelijk	
tv-gebruik regelt Videma ook de auteursrechtelijke toestemming voor het vertonen van videofilms. 
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