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RODAP en de CBO’s van (hoofd)makers en uitvoerende kunstenaars van filmwerken (LIRA, VEVAM en 
NORMA) hebben in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd om, op verzoek van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie en binnen het kader van het voorliggende wetsvoorstel 
auteurscontractenrecht, tot een regeling te komen voor Vrijwillig Collectief Beheer van de auteurs en 
nabuurrechtelijke vergoedingsaanspraken met betrekking tot on demand aanbod van audiovisuele 
werken, door partijen aangeduid als Extra Media Services (EMS). 
 
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de vergoedingen met betrekking tot Basic Media Services 
(BMS), welke in het aanhangige wetsvoorstel (grotendeels) onder het wettelijk voorgeschreven 
verplicht collectief beheer (artikel 45d lid 2) vallen. 
 
Onder Basic Media Services en Extra Media Services wordt op hoofdlijnen het volgende verstaan: 
 
BMS: Lineaire uitzending en gratis Catch up diensten (“Uitzending gemist”: uitgezonden filmwerken 
die gedurende een periode van maximaal 14 dagen zonder enige vorm van (bij)betaling voor de 
consument beschikbaar zijn). 
EMS: Media-aanbod dat op individueel verzoek op een moment naar keuze en tegen betaling door 
het publiek kan worden afgenomen, waaronder Video on Demand (S-VoD, T-VoD) en Broadcast on 
Demand (BoD). 
 
De vergoedings-gerechtigden van deze regeling zijn de makers en uitvoerende kunstenaars die op 
basis van het nieuwe artikel 45d lid 2 Aw aanspraak zullen maken op de proportionele billijke 
vergoedingen, te weten scenaristen, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol 
vertolken.  
 
BMS 
Voor BMS diensten door RODAP leden wordt met ingang van 1 januari 2015 gedurende een initiële 
looptijd van 5 jaar een vergoeding van € 0,18 per abonnee per maand, te betalen door de 
distributeurs (Kabelaars, KPN, IPTV-aanbieders). In totaliteit gaat dit naar verwachting om circa € 15 
mln. per jaar.  Tegenover de betaling van de vergoeding zullen vrijwaringen worden gegeven door de 
CBO’s. 
 
EMS en Vrijwillig Collectief Beheer (VCB) 
Aangezien partijen ten aanzien van de tarieven voor EMS diensten (nog) geen volledige 
overeenstemming hebben kunnen bereiken, is een overgangsregeling voor het jaar 2015 
afgesproken. De CBO’s gezamenlijk ontvangen in 2015 voor EMS-diensten een lumpsum bedrag. 
Vervolgens willen partijen in goed onderling overleg alsnog tot afspraken komen voor de tarieven 
voor EMS vanaf 1 januari 2016, waarbij deze tarieven zo nodig via arbitrage zullen worden 
vastgesteld indien partijen niet tot definitieve overeenstemming zouden komen. 
 
Partijen hebben ten aanzien van EMS in het overleg overeenstemming bereikt over een model voor 
vrijwillig collectief beheer (VCB), dat in 2015 zal worden uitgewerkt en van toepassing zal zijn op VoD, 
BoD en andere betaalde On Demand diensten. Uitgangspunt van het model is dat partijen afspraken 
maken die voorzien in een door de CBO afdwingbare contractuele vergoedingsaanspraak voor 
scenaristen, hoofdregisseurs en uitvoerende kunstenaars met een hoofdrol, te incasseren bij de 
exploitant. Deze partij is vervolgens gehouden tot betaling aan de CBO van een proportionele 
vergoeding voor BoD en VoD, volgens de tarieven die in 2015 zullen worden vastgesteld door RODAP 
en de CBO’s voor EMS. 
 
 



Het model gaat uit van een overdracht van de betreffende rechten aan de producent. Vervolgens 
legt de producent en de opvolgende partijen in de zgn. “keten” (zoals omroepen en/of distributeur) 
via een contractuele regeling aan de exploitant de verplichting op een overeenkomst aan te gaan 
met de CBO ter afdracht van een proportionele vergoeding. Om ervoor te zorgen dat de CBO een 
eigen aanspraak heeft op exploitanten zal een derdenbeding worden gehanteerd.  Op alle 
overeenkomsten in de keten van producent tot eindexploitant wordt telkens een Annex van 
toepassing verklaard met betrekking tot de VoD/BoD rechten. Die Annex bevat afspraken die het 
hierboven beschreven uitgangspunt van het VCB model, effectueren. 
 
Het VCB model zal periodiek worden geëvalueerd, te beginnen op 1 oktober 2016. In deze evaluatie 
zal ook betrokken worden of recht is gedaan aan de intentie van partijen dat de EMS vergoeding niet 
via verrekening, vrijwaringen of anderszins worden teruggehaald bij de individuele makers of hun 
CBO’s.  
 
Zowel StOP als ook de CBO’s zullen hun aansluitcontracten in onderling overleg aanpassen opdat 
deze aan gaan sluiten bij de afspraken die de CBO’s en RODAP met elkaar gemaakt hebben. 
 
De regeling is beperkt tot afspraken over vergoedingen voor BMS en EMS diensten. Voor het overige 
laat het Convenant de aanspraken van de CBO´s en de positie daarover van partijen in lopende 
procedures onverlet. In de geest van het constructieve overleg zullen partijen nog nader overleg  
plegen over exploitatievormen die buiten de scope van onderhavige regeling vallen, alsook over een 
regeling over het verleden. Ook zal een expertgroep worden ingesteld om advies uit te brengen over 
de doorgifte van de buitenlandse zenders door RODAP distributeurs.  
 
Partijen zullen de afspraken die in het convenant op hoofdlijnen zijn vastgelegd nader uitwerken. 
 
De ondertekenaars van het Convenant zijn de volgende partijen: LIRA, VEVAM, NORMA, RODAP, de 
RODAP leden (zijnde NPO, RTL, SBS, STOP, KPN, Digitenne, Tele2, Vodafone, Solcon, M7/Online, 
Cambrium, UPC, Ziggo en de overige NLKabel leden) en de afzonderlijke bestuursleden van STOP en 
StOPnl.  
 
 

 

 

 


