
  
 

Maatwerkregeling MBO-Instellingen 
Voor het openbaar vertonen van film, filmbeelden en clips is toestemming vereist. Dit geldt voor alle 
soorten filmvertoningen middels een Dvd, Blu-ray, Download of Stream (Bijv. films en series op 
Netflix, Videoland, Pathé Thuis, Disney+, HBO Max etc.). Wilt u buiten de huiselijke kring een film 
vertonen, dan moet u daarvoor eerst toestemming van de rechthebbende verkrijgen. FilmService 
behartigt de belangen van filmrechthebbenden en verleent namens hen de vereiste toestemming om 
openbaar film, filmbeelden en clips te vertonen. FilmService verstrekt de juiste licentie waardoor u 
gevrijwaard bent tegen verdere (auteursrechtelijke) aanspraken. 

 
MBO-regeling  
FilmService biedt MBO-instellingen een speciale regeling waarmee voor openbaarmaking van film, 
filmbeelden en clips een vertoningslicentie wordt afgegeven. De regeling geeft toestemming voor- en 
biedt de mogelijkheid tot het vrije gebruik van (video)films, filmbeelden en clips, zoals FilmService 
deze vertegenwoordigt. Onder (video)film wordt verstaan: video, streams en downloads. (dus ook 
films en series van streamingplatformaanbieders zoals o.a. Netflix, Prime en Disney+). 
Voor de MBO-regeling gelden de volgende uitgangspunten: 

o Naast bovengenoemde regelingen hebben de MBO Raad en FilmService BV afspraken 
gemaakt over een filmvertoningsregeling voor mbo-instellingen. Tarief voor 2023 bedraagt € 
0,0614 (exclusief BTW) per gewogen student per jaar. 

o Jaarlijks wordt het tarief geïndexeerd op basis van de |CPI-index 
o De vertoningslicentie wordt verleend op basis van een kalenderjaar 
o Jaarlijks (voor 1 januari) verstrekt de MBO-Raad gegevens omtrent het aantal gewogen 

deelnemers aan FilmService (volgens de t-2 systematiek). 
o FilmService verzorgt de licentieverlening en facturering op basis van de individuele licenties 

van de MBO-instellingen en de actuele deelnemer gegevens van de MBO-Raad 
o Jaarlijkse facturatie vindt plaats in januari. 
o Op de regeling zijn de FilmService-licentievoorwaarden van toepassing. 

 
De pluslicentie en drive-in licentie maken geen deel uit van deze regeling 
Filmtitels vooraf publiekelijk aankondigen voor vertoning is niet toegestaan. Tenzij u een pluslicentie 
aanvraagt. (Aankondigen wil zeggen dat u gebruik maakt van audiovisuele middelen of gedrukte 
media om de vertoning publiekelijk bekend te maken) Voor meer informatie over licentievormen, 
voorwaarden en verhuur van Dvd/Blu-ray en streaming kijk op filmservice.nl 
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