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Van binnen zijn wij [...] bevlogen gekken, die bijzon-
dere 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 cultu-
rele ondernemers. Wij schrijvers en regisseurs en 
acteurs, die plannen maken en luchtkastelen bou-
wen. Vaak voor de kost uit en steeds vaker vergeefs 
achter de baat aan…
Wij ‘zzp’ers’ moet ik tegenwoordig zeggen.
Zelfstandigen zonder pensioen…
Want dat is de realiteit. 

Jean van de Velde, scenarioschrijver en regisseur1

De premisse van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel auteurscontractenrecht is in AMI 2013/1 
lof en kritiek ten deel gevallen. Als meest prikkelende 
opinie op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht mag 
beschouwd worden de stelling dat de premisse, die aan het 
wetsvoorstel ten grondslag ligt, namelijk dat de positie van 
de auteur en de uitvoerend kunstenaar versterking behoeft, 
onvoldoende onderbouwd zou zijn. Althans zou die onder-
bouwing niet te vinden zijn in de rapporten van het WODC 
(2004) en SEO Wat er speelt (2011), aldus Hans Bousie en Peter 
Lindhout. Steun voor hun stelling vinden zij in de economi-
sche analyse van het wetsontwerp auteurscontractenrecht 
van Poort en Theeuwes, die signaleren dat de inkoopmacht 

van exploitanten juist zou moeten afnemen door toena-
me van alternatieve exploitatiewijzen, zoals het internet. 
Ook het CPB en de Raad van State blijken deze opvatting 
te huldigen.2 Van afstand beschouwd en in theorie klinkt 
dit alles logisch en redelijk. Wie thuis is film- en televisie-
land, ziet dat de economische werkelijkheid er anders uit-
ziet. Al lang zetten filmmakers eigen werk op internet; er 
wordt zelfs specifiek voor het medium content ontwikkeld, 
maar wat blijkt. Duurzame verdienmodellen met distribu-
tie via internet zijn nog niet zo eenvoudig te realiseren als 
wordt aangenomen. En de distributie van webcontent die 
rendabel lijkt en momenteel opmars doet in de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië is geïnitieerd door, jawel, de 
exploitanten. Met het maken van volwaardige films en tv-
series zijn immers aanzienlijke investeringen gemoeid. De 
verwachting dat internet ooit een wijziging in de machts-
balans gaat brengen, is een verwachting om te koesteren, 
maar geen argument om de noodzaak tot versterking van 
de positie van filmmakers3 in twijfel te trekken. 

Scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs verwelkomen 
de aanzet tot verbetering die het wetsvoorstel biedt, maar 
om hun positie daadwerkelijk te versterken, moet er meer 
gebeuren.4 Het veranderde medialandschap vraagt om 
nieuwe wettelijke kaders om de machtsbalans te herstel-
len. En die zal invloed hebben op de bestaande verhoudin-
gen tussen filmmakers, producenten en exploitanten. 

Met internet en andere digitale technieken zijn films en 
televisieprogramma’s snel, overal en gemakkelijk te bekij-
ken. De digitale revolutie heeft de filmmakers een groot 
publiek bezorgd. Het heeft ook zijn weerslag gehad op de 
contractspraktijk. Producenten verlangen vrijwel altijd een 
volledige overdracht van rechten, tegen betaling van een 
eenmalige vergoeding (‘buy-out’).5 De balans die artikel 45d 
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1 Uit: Voorwoord PAMflet, filmmakers voor betere wet’, uitgave Portal Audiovisuele 
Makers (2013), zie www.portal-pam.nl. Jean van de Velde is maker van ‘All 
Stars’, ‘Wit Licht’ en ‘Oeroeg’.

2 AMI 2013/1, p. 12.
3 Waar in de tekst over filmmakers wordt gesproken, wordt gedoeld op scenario-

schrijvers, regisseurs en acteurs.
4 Eind 2009 hebben de filmmakers zich voor de verbetering van hun recht-

spositie verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM), bestaande uit Netwerk 
Scenarioschrijvers, Dutch Directors Guild, ACT en de cbo’s LIRA, VEVAM en 
NORMA.

5 Rechten voor kabeldoorgifte, thuiskopie en leenrecht worden in de regel uit-
gezonderd van overdracht aan de producent. Bij speelfilmcontracten wordt 
vaak een winstpercentage voor makers opgenomen, die, wegens uitblijven van 
winst, uitkomt op nihil.

Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht beoogt de rechtspositie van makers te 

verbeteren. In deze opinie wordt vanuit de filmmakers de huidige kloof tussen recht 

en praktijk geschetst en de winst van de nieuw geïntroduceerde proportionele ver-

goeding voor filmmakers langs de meetlat van de filmrechtpraktijk gelegd.
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Auteurswet beoogde aan te brengen tussen enerzijds het 
belang om de rechten met betrekking tot de exploitatie van 
filmwerken zo praktisch mogelijk te regelen (vermoeden 
van overdracht van rechten aan de producent) en ander-
zijds het belang van de filmmakers om mee te profiteren 
van de exploitatie van hun werk (recht op billijke vergoe-
ding voor iedere exploitatie), heeft in de praktijk nimmer 
het beoogde effect gesorteerd. Filmmakers die zich hard 
maken voor het behoud van (een deel van) hun rechten of 
de billijke vergoeding waarop zij recht hebben, lopen het 
risico de opdracht te verliezen en zetten hun relatie met 
de opdrachtgever – en daarmee hun carrièrekansen – op 
het spel. 

In de Nederlandse film- en televisiesector lukt het de 
filmmaker niet om zijn wettelijk recht op een billijke ver-
goeding voor iedere exploitatie van een film of serie te ver-
zilveren. Zo heeft er de afgelopen jaren een situatie kun-
nen ontstaan waarin filmmakers voor nieuwe exploitaties 
die sterk in opkomst zijn, zoals ‘video on demand’ (hierna 
ook: VoD), geen enkele vergoeding ontvangen.6 Tegelijker-
tijd zijn de herhalingsvergoedingen voor series, films en 
documentaires bij de publieke omroep, die tot een aantal 
jaar geleden gebruikelijk waren, inmiddels nagenoeg ver-
dwenen of – mocht de filmmaker in de gelukkige omstan-
digheid verkeren dat een advocaat of het Contractenbureau 
de onderhandelingen doet – vervangen door een eenmalige 
vergoeding voor uitzending gedurende een bepaald tijdvak. 
En voor het onbeperkt uitzenden van werk via ‘Uitzending 
Gemist’ van de publieke omroep heeft nog geen maker ooit 
een cent gezien. 

Een poging tot hervinden van evenwicht

Het is deze groeiende buy-outpraktijk die in 2009 de 
collectieve beheersorganisatie (cbo) LIRA ertoe bracht de 
haar aangesloten scenarioschrijvers aan te bieden hun on-
demand exploitatierechten aan LIRA over te dragen. Ook 
acteurs en regisseurs hebben hun online rechten bij NOR-
MA respectievelijk VEVAM in beheer gegeven. Het doel was 
en is om de cbo’s in staat te stellen collectief met omroe-
pen en distributeurs te onderhandelen over een vergoeding 
voor de verspreiding van hun werk via internet en mobiele 
telefonie. Producenten en omroepen verzetten zich echter 
fel tegen de keuze van filmmakers om zich voor deze rech-
ten door hun cbo te laten vertegenwoordigen. De producen-
ten verlangen van de filmmakers om de eerder aan de cbo 
overgedragen rechten ‘dubbel’ over te dragen. Of ze verbin-
den aan het verkrijgen van de opdracht de voorwaarde dat 
de filmmaker zijn aansluitingscontract met de cbo opzegt. 
Daarnaast worden filmmakers regelmatig onder druk 

gezet om vrijwaringsclausules te ondertekenen in contrac-
ten, die producenten of exploitanten het recht geven om 
eventuele claims van cbo’s te verhalen op de makers. In het 
eerder in AMI verschenen artikel ‘Het rechtengevecht: over 
het gebrekkig functionerende filmauteurscontractenrecht’ 
schetst De Zwaan het slagveld dat inmiddels is ontstaan in 
de strijd om de online filmrechten.7

Aan deze lijst kan inmiddels toegevoegd worden dat 
scenarioschrijvers en regisseurs sinds 1 oktober 2012 ook 
geen vergoeding voor kabeldoorgifte meer ontvangen. De 
kabelexploitanten hebben de sinds 1985 geldende model-
licentieovereenkomst met LIRA en VEVAM opgezegd,8 ter-
wijl producenten,  componisten, kunstenaars van wie een 
schilderij in beeld komt en zelfs decorontwerpers nog wel 
kabelvergoedingen ontvangen. De acteurs hebben nooit 
een aandeel gekregen. 

Filmmakers zijn zich er terdege van bewust dat een bete-
re regeling van hun rechten de financiering en exploitatie 
van filmwerken niet mag belemmeren. Maar als de inkom-
sten van filmmakers van wie, zo blijkt uit SEO onderzoek,9 
meer dan de helft onder modaal verdient, worden afgezet 
tegen de opbrengsten van de Nederlandse tv-distributeurs 
van € 1,53 miljard in 2011,10 lijkt de balans zoek. 

Exit buy-out

De Commissie Auteursrecht signaleert in haar advies over 
het filmauteursrecht in het wetsvoorstel de enorme kloof 
tussen de wet en de praktijk en acht het onwenselijk dat 
het recht op een billijke vergoeding in één keer kan worden 
afgekocht.11 Indachtig dit advies, wordt in het wetsvoor-
stel een proportionele vergoeding voor de exploitatie van 
het filmwerk geïntroduceerd voor makers en uitvoerende 
kunstenaars die een wezenlijke bijdrage van scheppend 
karakter hebben geleverd. De buy-out, de geforceerde over-
dracht van een nagenoeg volledig pakket aan rechten aan 
de producent, is ten aanzien van de hoofdmakers niet meer 
toegestaan.12 Voor de filmmakers is de introductie van de 
proportionele vergoeding met dwingendrechtelijk karak-
ter een goede start die recht doet aan de verbondenheid 
van makers met hun oeuvre en aan hun ondernemerschap. 
In de memorie van toelichting wordt de verwachting uitge-
sproken dat de proportionele vergoeding filmmakers over 
de streep zal trekken hun rechten over te dragen aan de 
producent in plaats van aan hun cbo.13 Echter, de proporti-
onele vergoeding, zoals nu geformuleerd, zal naar de over-
tuiging van de filmmakers de kloof tussen wet en praktijk 
niet dichten. 

6 De omzet uit VoD in Nederland bedroeg in 2011 € 77 miljoen en zal naar 
verwachting in 2013 oplopen naar € 136 miljoen; SEO, Digitale Drempels, 2012, 
p. 30.

7 AMI 2011/5, p. 171-182. M.R. de Zwaan is advocaat van het Contractenbureau, 
een stichting die meer dan 100 scenaristen bijstaat in hun onderhandelingen 
met opdrachtgevers.

8 Op 22 februari 2013 heeft LIRA de kabelexploitanten Ziggo, UPC en Delta 

gedagvaard. VEVAM bereidt de gang naar de rechter voor.
9 SEO, Wat er speelt, figuur 2.4 Bruto jaarinkomsten 2009 naar beroepsgroep, 

2011, p. 9.
10 OPTA, Televisie: Retail jaaromzet RTV abonnementen Q2 2012, p. 5.
11 Advies Commissie Auteursrecht, 16 februari 2011, p. 9.
12 MvT II, p. 24.
13 MvT II, p. 25.
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Uit de tekst van het wetsvoorstel volgt dat de proportio-
nele vergoeding aan filmmakers betaald moet worden door 
de producent. Uit de memorie van toelichting kan worden 
afgeleid dat de proportionaliteit oftewel hoogte van die 
vergoeding afgemeten kan worden aan de met de exploi-
tatie gerealiseerde omzet.14 In de gangbare scenario- en 
regiecontracten voor speelfilms staat echter doorgaans ook 
nu al een proportionele vergoeding: naast een vergoeding 
voor de verfilmingsrechten is dat 10% van de netto-omzet. 
De praktijk leert echter dat de netto-opbrengsten voor pro-
ducenten van Nederlandse speelfilms (nagenoeg) nihil zijn. 
Filmwerken worden, anders dan bijvoorbeeld in de muziek- 
of tijdschriftensector, niet rechtstreeks door de producent 
zelf geëxploiteerd, maar door omroepen, kabelexploitan-
ten, dvd-distributeurs en aanbieders van VoD-diensten. Wel-
iswaar wordt een derdenwerking geïntroduceerd in artikel 
45d lid 3,15 die een rechtstreekse aanspraak van de film-
maker op een exploitant biedt. Die is echter alleen rechts-
geldig in de situatie dat de exploitatiebevoegdheid door de 
producent is overgedragen. Dat biedt geen soelaas, omdat 
filmwerken doorgaans worden geëxploiteerd op basis van 
licenties van de producent aan de exploitant. Het wetsvoor-
stel voorziet niet in een rechtstreekse aanspraak van film-
makers op de opbrengsten van die exploitanten, al zou het 
doel van het wetsvoorstel ‘het versterken van de contrac-
tuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten 
opzichte van de exploitanten van hun werk’ dat wel recht-
vaardigen. Een dergelijke uitbreiding van de derdenwer-
king zou overigens niet nieuw zijn. In de bestsellerbepaling 
uit de Duitse auteurswet wordt voor de belangrijkste film-
makers ook bij licentie derdenwerking geïntroduceerd voor 
de aanspraak op de proportionele vergoeding.16 De Spaanse 
auteurswet kent een systeem waarbij voor de filmmaker, 
die de exploitatierechten aan de producent overdraagt, een 
rechtstreekse vergoedingsaanspraak jegens de eindexploi-
tant ontstaat, die via een cbo kan worden uitgeoefend.17 

Conform het voorgestelde artikel 45d lid 4 Aw kan van 
het recht op een billijke of proportionele vergoeding geen 
afstand worden gedaan. Deze voorwaarde lijkt een extra 
garantie te geven voor de filmmaker. De ervaring met het 
soortgelijke recht op een vergoeding voor verhuur van film-
werken, dat volgens de huidige wet ook niet voor afstand 
vatbaar is, laat echter zien dat deze voorwaarde alleen niet 
voldoende is. Deze vergoeding voor verhuur wordt namelijk 
in de praktijk – net als de billijke vergoeding voor de andere 
exploitatievormen – simpelweg toch afgekocht in een een-
malige vergoeding. In Europese landen waar werd voorge-
schreven dat de vergoeding voor verhuur bij de videotheken 
collectief moest worden geïncasseerd bij de eindexploitant, 
de videotheken, bleek dat deze aanvullende vergoeding 
voor verhuur wel daadwerkelijk werd gerealiseerd. 

Wettelijk kader voor collectieve incasso van 
proportionele vergoeding

Filmmakers pleiten voor een wettelijk kader om propor-
tionele vergoedingen collectief te kunnen incasseren bij 
de eindexploitant. De collectieve incasso via één audiovi-
sueel loket, waarbinnen de cbo’s samenwerken, zou eind-
exploitanten moeten vrijwaren van individuele claims 
van makers. De verdeling van de vergoedingen onder film-
makers wordt uitbesteed aan cbo’s, die gebruik van film-
werken centraal monitoren. Naar het oordeel van de film-
makers is het toezicht op de cbo’s goed geborgd in de Wet 
toezicht collectieve beheersorganisaties. Ook in de inter-
nationale context zien de filmmakers zich van exploita-
tie-inkomsten verzekerd, dankzij de afspraken die de cbo’s 
wereldwijd met elkaar hebben. Een wettelijke verankering 
van collectieve onderhandelingen over tarieven en/of per-
centages tussen het audiovisuele loket en eindexploitanten 
van filmwerken biedt de wetgever een uitgelezen kans een 
machtsevenwicht te creëren. 

Conclusie

Filmmakers ondersteunen van harte de doelstelling van 
het wetsvoorstel auteurscontractenrecht om de contrac-
tuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten 
opzichte van producenten en exploitanten te verstevigen. 
De opkomst van nieuwe digitale exploitatievormen brengt 
exploitanten – en daarmee producenten – ertoe een zo vol-
ledig mogelijk pakket aan rechten te verwerven. Met de 
introductie van de proportionele vergoeding in het wets-
voorstel wordt beoogd te voorkomen dat filmmakers wor-
den afgesneden van omzet uit exploitatie van hun werk. 
Filmmakers missen echter nog een aantal belangrijke ele-
menten in het wetsvoorstel die bijdragen aan daadwerke-
lijke versterking van hun positie, zoals een rechtstreekse 
vergoedingsaanspraak op exploitanten en een wettelijk 
kader voor collectieve incasso via één audiovisueel loket 
waar exploitanten de vergoedingen voor filmwerken kun-
nen regelen. 

Dat een herstel van machtsverhoudingen niet vanzelf en 
vrijwillig gaat, zo leert ons het heden. De Nederlandse wet-
gever kan een belangrijke bijdrage leveren de ontstane pat-
stelling in de contractspraktijk op te heffen door een hel-
dere keuze te maken voor een effectief filmauteursrecht.

14 Voor exploitaties die niet (primair) gericht zijn op het generen van omzet en/
of die met publieke middelen worden gefinancierd, zoals exploitatie door de 
publieke omroep, zal een andere grondslag voor de proportionaliteit passend 
zijn.

15 Wetsvoorstel artikel 45d lid 3 Aw: ‘Indien de exploitatiebevoegdheid door de 

producent is overgedragen aan een derde, kan de maker de proportionele ver-
goeding van de derde vorderen.’

16 Artikel 32a lid 2 UrhG.
17 Artikel 86-94 TRLPI.


