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Openbaar film vertonen? Vergeet de makers niet!
Film maakt het leven leuker. Film vertegenwoordigt een meerwaarde, zowel voor
gebruikers als makers. Naast de creatieve talenten zijn er ook vele vakmensen
die meewerken aan de totstandkoming van films. De creatieve werken van deze
makers en verspreiders zijn dan ook beschermde producten. Ze zijn beschermd via
Intellectueel Eigendomsrechten (IE- rechten). Dit betekent dat voor het gebruik van
filmproducten de toestemming van deze IE- rechthebbenden vereist is. Die vragen
daar gewoonlijk een vergoeding voor.
Openbaar film vertonen, hoe regelt u hiervoor de toestemming?
Bij FilmService kunt u auteursrechtelijke toestemming verkrijgen voor het openbaar
vertonen van film(s). FilmService behartigt de belangen van de meeste filmrechthebbenden en verleent u namens hen de vereiste toestemming. Dat gebeurt met
een vertoninglicentie. Met deze licentie bent u gevrijwaard tegen verdere aanspraken. In ruil voor de licentie moet u een vergoeding betalen. De hoogte ervan
is afhankelijk van uw gebruik. Zo is er een verschil tussen het organiseren van een
filmvoorstelling voor een groot publiek en het gebruik van beeld op de achtergrond.
De gevolgen van openbaarmaking zonder toestemming
In de praktijk zijn er ook partijen die zonder toestemming van de rechthebbenden
films vertonen. In het geval van opzettelijke overtreding zal FilmService Stichting
BREIN inschakelen. Stichting BREIN is er voor en door de creatieve sector en
bestrijdt schending van het auteursrecht voor haar aangeslotenen.
Naast civiele handhaving door Stichting BREIN is er nog de mogelijkheid tot het
doen van strafrechtelijke aangifte. Voor meer informatie rondom Stichting BREIN
zie de website www.stichtingbrein.nl.
Uiteraard realiseert FilmService zich dat de Auteurswet niet voor iedereen in detail
duidelijk is en dat het soms ook niet helder is of auteursrechtelijke toestemming
vereist is. De medewerkers van FilmService geven u dan graag uitleg en advies.

