Toelichting voorbeeldcontract licentie mediamonitoring diensten
Inleiding
Op 17 september jl. bent u geïnformeerd over de beëindiging van de CLIP-regeling per 31
december 2019. Deze regeling stelde aanbieders van mediamonitoring diensten (knipseldiensten)
in staat op één centrale plek toestemming te verkrijgen van uitgevers voor hergebruik van
redactionele artikelen, in ruil voor een redelijke vergoeding.
Per 31 december 2019 eindigt deze collectieve regeling. Dit betekent dat uitgevers voortaan
zelfstandig afspraken kunnen maken met aanbieders van mediamonitoring diensten, tegen eigen
voorwaarden en tarieven. Om uitgevers op weg te helpen is in overleg met de Mediafederatie een
voorbeeldcontract ontwikkeld waarin, bij wijze van suggestie, een aantal basiselementen is
geregeld. Afspraken over tarieven en specifieke voorwaarden over het hergebruik van uw
content kunt u zelfstandig aanvullen.
Artikelsgewijze toelichting
1. HERGEBRUIK
De CLIP-regeling had uitsluitend betrekking op tekstbijdragen. Uitgevers kunnen de licentie
desgewenst uitbreiden naar andere content, zoals beeldmateriaal (tekeningen, foto’s) of naar
advertenties. U staat in voor de rechten op de content die u verleent; ga – in geval van werken
van freelancers – na of u daadwerkelijk bevoegd bent afspraken met mediamonitoring diensten
te maken.
2. LICENTIE
De CLIP-regeling had betrekking op het vervaardigen van knipsels, het ter beschikking stellen
daarvan aan derden voorzag en opslag in een werkarchief. Uitgevers kunnen daarnaast, al dan
niet tegen aanvullende vergoedingen, andere gebruikshandelingen toestaan/aanvullende
diensten verlenen zoals het mogen ‘scrapen’ van websites door mediamonitoring diensten.
3. VOORWAARDEN
Uitgangspunt is dat de aan afnemers ter beschikking te stellen artikelen uitsluitend bestemd zijn
voor intern gebruik, binnen de eigen organisatie. Hiervoor kan een basistarief worden vastgesteld
aan de hand van (bijvoorbeeld) de grootte van de organisatie, eventueel aan te vullen met een
variabele vergoeding voor aanvullend intern gebruik.
5. VERGOEDING
Uitgever kunnen zelfstandig de tarifering bepalen. Er kan gevarieerd worden met vaste en
variabele bedragen en voor aanvullende diensten kunnen aanvullende vergoedingen worden
overwogen.

