
   

   

Procedure kijken naar TV uitzendingen op locatie vereniging 

(versie 01-03-2021) 

 

Voor het op de locatie van een vereniging kijken naar TV uitzendingen zoals bijvoorbeeld het 

gezamenlijk kijken naar de Super Bowl gelden een aantal zaken waar een vereniging 

rekening mee dient te houden. 

• Uitzendrechten 

o Het zakelijk, dus niet in de huiselijke sfeer vertonen van een TV-programma is 

niet zonder meer toegestaan. 

o Op grond van het intellectuele eigendomsrecht mogen alleen de 

rechthebbenden van tv programma’s hun programma’s openbaar maken 

o Alleen de rechthebbenden kunnen anderen toestemming geven om beelden 

openbaar te maken 

o De rechthebbenden hebben Videma aangewezen om de rechten te regelen 

en licenties af te geven aan zakelijke gebruikers 

• Videma 

o Videma geeft toestemming voor de doorgifte en groepsvertoning van alle 

programma's die worden uitgezonden op de kanalen: NPO 1, NPO 2, NPO 3, 

NL24 (digitale kanalen publieke omroep), RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ, SBS6, 

SBS9, NET5, Veronica, Disney XD, FOX, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, 

Discovery Channel en TLC. De rechten op deze programma's berusten bij 

omroepen (voor zover zij zelf eigenaar zijn van de programma's die ze 

uitzenden) en producenten. 

o Videma vertegenwoordigd echter niet de betaalkanalen zoals ESPN en FOX 

Sport 

o De kosten van een licentie zijn afhankelijk van het aantal leden bij de 

vereniging en bedragen tussen de € 126 en € 253 op jaarbasis 

o Geef aan dat de vereniging valt onder het convenant tussen het NOCNSF en 

Videma 

• SuperBowl 

o Zonder licentie is de verenging strafbaar als je de Superbowl via het 

betaalkanaal van ESPN kijkt op de vereniging 

o ESPN voert intensieve controles uit om de rechten van licentiehouders te 

beschermen 

• ESPN zakelijk 

o Om ESPN te vertonen in een publieke gelegenheid is een ESPN zakelijke 

licentie verplicht. Met deze licentie mogen alle kanalen van ESPN worden 

vertoond 



   

   

o De boete van ESPN voor het niet bezitten van de juist licentie bedraagt € 
2.000,= per overtreding en is onverminderd enige andere rechten, waaronder 

het recht op schadevergoeding 

o De kosten van de licentie zijn gebaseerd op een aantal factoren zoals het 

segment en de kijkoppervlakte van de locatie. 

o De tarieven zijn alleen opvraagbaar door zelf contact op te nemen met een 

vertegenwoordiger van ESPN; dit kan via een contactformulier op hun website 

via de link https://www.espnzakelijk.nl/contact/ of telefonisch op 0800-

3103003 van ma t/m vrij 09.00 uur - 16.30 uur 

https://www.espnzakelijk.nl/contact/

