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Geachte heer, mevrouw, 

Als film- en televisieacteurs van Nederland hebben wij met veel belangstelling de 

ontwikkelingen rondom het Auteurscontractenrecht gevolgd. We hebben met 

blijdschap kennisgenomen van uw voorstel voor een nadere aanpassing van artikel 

45d Auteurswet, welk voorstel wij ten volle ondersteunen.  

Al tien jaar proberen NORMA, de vakbonden en beroepsorganisaties, de huidige wet 

te verbeteren en dan met name het beruchte artikel 45d, het filmrecht.  In 2009 

hebben de beroepsorganisatie van acteurs ACT en NORMA mede Portal Audiovisuele 

Makers (PAM) opgericht. Daar spreken wij samen met de organisaties van regisseurs 

en scenarioschrijvers ook over een gezamenlijke aanpak richting politiek.  

Voor scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs is een versteviging van de wettelijke 

positie ten opzichte van producenten, uitgevers en exploitanten dringend nodig.    

In onze individuele contractonderhandelingen worden wij geconfronteerd met sterk 

afnemende herhalingsvergoedingen en een toenemende druk om via een eenmalige 

afkoop onze rechten af te staan. Dit heeft flinke gevolgen voor de inkomenspositie 

van acteurs en andere uitvoerende kunstenaars. Ook wordt iedere zeggenschap over 

en zicht op het gebruik van onze werken ontnomen.  

Voor nieuwe – digitale – vormen van gebruik van ons werk, zoals uitzending gemist, 

catch-up en video-on-demand, hebben de makers en uitvoerende kunstenaars nu 

nog geen plaats in het business model van de exploitanten.  In vele bestaande 

collectieve regelingen delen filmmakers en uitvoerende kunstenaars niet mee in  

gelden voor (groeps)vertoning  of kabelgelden, terwijl met deze regelingen vele 

miljoenen gemoeid zijn. Daarom was onze rechtenorganisatie NORMA genoodzaakt 

om langdurige en kostbare juridische procedures te voeren. Deze ontwikkelingen 

moeten doorbroken worden. Voor ons als zelfstandig cultureel ondernemers is het 

essentieel dat wij een niet voor afstand vatbare vergoedingsaanspraak behouden.  

De nu voorgestelde regeling waarbij de partijen, die inkomsten genereren met de 

exploitatie van filmwerken, verantwoordelijk zijn voor het afdragen van een 

vergoeding aan de makers en uitvoerende kunstenaars via hun eigen CBO’s, biedt de 

meeste garanties daarop. Een vergoeding in de vorm van een percentage van bruto 

omzet is daarbij niet alleen logisch, maar ook cruciaal.  

 

 



Uw voorstellen voor nadere aanpassing van de filmrechtregeling in artikel 45d 

kunnen wezenlijk bijdragen aan een oplossing voor de toekomst, waarvoor wij u zeer 

erkentelijk zijn. 

Voor een technisch en juridisch uitgewerkte reactie op de nota van wijziging, 

verwijzen wij graag naar de inzending vanuit PAM.   
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