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PAM: het auteurscontractenrecht
In 2012 hebben wij u in NORMA Nieuws al geïnformeerd over het Wetsvoorstel Au-
teurscontractenrecht. Het voorstel bevat een aantal regels waaraan overeenkomsten 
tussen makers en uitvoerende kunstenaars aan de ene kant en producenten of exploi-
tanten aan de andere kant moeten gaan voldoen. Het zijn regels om de onderhande-
lingspositie van makers en uitvoerende kunstenaars te verbeteren. Zij hebben namelijk 
vaak een zwakkere positie, waardoor zij hun prestaties tegen slechte voorwaarden 
moeten verrichten. Portal Audiovisuele Makers (PAM) doet nu een aantal voorstellen 
tot verbetering van het filmrecht.

Hoewel NORMA het eens is met het doel 
van het Wetsvoorstel Auteurscontracten-
recht, ziet zij nog veel ruimte voor verbete-
ring ten aanzien van o.a. het filmauteurs-
recht. Daarom gaat zij, samen met de 
beroepsorganisatie voor acteurs, ACT, en de 
cbo’s en beroepsorganisaties van regisseurs 

en (scenario)schrijvers verenigd in PAM, het 
gesprek aan met Kamerleden en het verant-
woordelijke ministerie. 
 
PAMflet
Zo heeft PAM onlangs PAMflet uitgebracht, 
een boekje met voorstellen ter verbetering 

van de filmrechtparagraaf in het wetsvoor-
stel. PAMflet is aan alle relevante Kamerle-
den aangeboden en ook breder verspreid 
onder de personen die betrokken zijn bij de 
totstandkoming van dit wetsvoorstel.  
 
PAM stelt een helder en transparant sy-
steem voor, waarin vergoedingen voor ma-
kers en uitvoerende kunstenaars van films 
en televisieseries collectief worden geïnd, 
daar waar het geld wordt verdiend: bij de ex-
ploitanten. 
Volgens het huidige wetsvoorstel dient de 
producent er voor te zorgen dat makers en 
uitvoerende kunstenaars een billijke en/of 
proportionele vergoeding ontvangen voor 
de exploitatie van films en series, in het ge-
val zij hun rechten aan de producent hebben 
overgedragen. Deze gang van zaken sluit 
echter niet aan bij de realiteit. De opbrengst 
van producenten blijkt in de praktijk name-
lijk nagenoeg nihil, waardoor er van een 
(aanvullende) vergoeding voor exploitaties 
geen sprake zal zijn.

De partijen die wel verdienen aan films en 

‘Spanje-model’
Het PAM-model is geïnspireerd op het Spaanse filmrecht, dat is gebaseerd op de vol-
gende uitgangspunten: 
- De makers en uitvoerende kunstenaars behouden bij een overdracht van hun exploi-

tatierechten aan de producent een niet voor afstand vatbaar recht op een billijke ver-
goeding.

-  Ten aanzien van het openbaarmakingsrecht (zoals uitzending of on-demand-exploi-
tatie) wordt de vergoeding collectief bij de eindexploitant geïncasseerd.

Onze Spaanse zusterorganisatie, AISGE, heeft voor het jaar 2011 op basis van dit ver-
goedingsrecht méér dan 40 miljoen geïncasseerd voor acteurs en andere uitvoerende 
kunstenaars bij eindexploitanten van filmwerken. Bij het overnemen van dit model in 
onze wet zal het wel van belang zijn om goede garanties in de wet op te nemen ten-
einde de afdwingbaarheid van de vergoeding mogelijk te maken.
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series zijn de exploitanten, zoals kabelmaat-
schappijen, omroepen en aanbieders van Vi-
deo on Demand. De producent heeft vaak 
niet de middelen om die partijen aan te 
spreken en zo (aanvullende) vergoedingen 
voor makers en uitvoerende kunstenaars te 
realiseren. Bovendien is de producent ook 
afhankelijk van exploitanten en zal hij daar-
om niet snel tegen die partijen (zoals UPC, 
Ziggo of Pathé) optreden.

PAM kan, namens audiovisuele ma-
kers en uitvoerende kunstenaars, 
fungeren als één loket waar exploi-
tanten kunnen afrekenen voor het 
gebruik van audiovisuele content. 
De in dit loket verenigde audiovi-
suele rechtenorganisaties (waar-
onder NORMA) verdelen vervol-
gens de vergoedingen onder de 
fi lmmakers.
De audiovisuele makers en uit-
voerende kunstenaars zijn daar-
door verzekerd van een vergoe-
ding voor het gebruik van hun 
prestaties, terwijl het tegelij-
kertijd duidelijkheid verschaft 
aan de exploitanten en tege-
moetkomt aan de belangen 
van de producenten. 

Het eerste parlementaire 
debat over het nieuwe 
wetsvoorstel zal waar-
schijnlijk pas in de zomer 
plaatsvinden. In de tus-
sentijd hebben vertegen-
woordigers van PAM al 
met de PvdA en de VVD 
gesproken om hun 
boodschap voor het 
voetlicht te brengen. 
Het wetsvoorstel zal 
immers moeten wor-
den aangepast om 
bovengenoemd mo-
del te verankeren. 
Naast deze twee 
regeringspartijen 
zullen we ook de 
belangrijkste op-
positiepartijen bezoeken. 
De lobby continues...

PAM Boodschappen
Filmmakers juichen de verspreiding 
van fi lms en televisieseries wereldwijd 
via alle mogelijke platforms toe. Maar 
ze delen nog niet mee in de opbrengs-
ten van hun werk en dat moet anders.

Het wetsvoorstel auteurscontracten-
recht heeft de juiste intentie, maar 
geeft fi lmmakers onvoldoende garantie 
op redelijke vergoedingen.

PAM is de oplossing. Vergoedingen 
voor makers voor nieuwe exploitaties 
van fi lms en televisieseries worden col-
lectief geïnd daar waar het geld wordt 
verdiend: bij de exploitanten.

Beloon het cultureel ondernemerschap 
van fi lmmakers. Zij zijn het die het risi-
co dragen en tijd en talent investeren; 
ruim voordat er zicht is op fi nanciering 
en productie!

PAMfl et is te downloaden via de 
website van NORMA (www.stichting-
norma.nl) of die van  PAM (www.pam-
portal.nl).
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Vroeger hadden wij een geuzennaam: vrije  jongens. Ook als we vrouw waren. Vroeger  deden we het voor het avontuur. En dat doen we nog. Vroeger stonden film en televisie in  de kinderschoenen. Ging het om het pionieren. Maar dat is allang niet meer het geval. Nu  werken wij, film- en televisiemakers, in een  industrie. Er gaat veel geld om in onze branche. Vele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Dat weten de mensen en instituten en organisaties voor wie, met wie en soms tegen wie wij  werken heel goed. Met die professionalisering zijn wij onze geuzennaam kwijtgeraakt. 
We zijn ‘zzp’ers’ geworden.Zelfstandigen zonder personeel.

Maar onze mentaliteit zijn wij niet kwijt. Van binnen zijn wij nog steeds die bevlogen gekken, die bijzondere dingen willen maken. Die het  net iets beter, net iets mooier, net iets anders  willen doen dan het eerder gedaan is. Die structureel langere uren, meer dagen, meer  minuten voor steeds minder geld moeten  maken. Wij zijn zo makkelijk te verleiden met een nieuwe opdracht. Wij zijn zo makkelijk  te misbruiken. Wij vrije jongens. Wij kleine  culturele ondernemers. Wij schrijvers en  regisseurs en acteurs, die plannen maken en luchtkastelen bouwen. Vaak voor de kost uit  en steeds vaker vergeefs achter de baat aan…  

Filmmakers voor betere wet

Ons oeuvre, ons pensioen!

PAMFLET


