
                                                                                                                   

 

 

Datum: 7 april 2015 

Betreft: Convenant RODAP en PAM CBO’s d.d. 22 januari 2015 

 

Geachte relatie, 

 

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen, hebben de rechtenorganisaties van filmmakers LIRA, VEVAM en NORMA 

(scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs, samenwerkend in PAM) en vereniging RODAP (distributeurs, 

producenten en omroepen) op 22 januari jl. een convenant gesloten. In de bijlage treft u een overzicht van de 

belangrijkste afspraken. 

 

Deze afspraken hebben kortgezegd betrekking op collectieve vergoedingen voor het aanbod van filmwerken 

via (lineaire) uitzending en doorgifte, catch-up diensten en on-demand diensten. Partijen zijn verheugd dat met 

deze regeling een groot deel van de ‘rechtendiscussies’ in de individuele contractpraktijk is beslecht. Het 

streven is dat ook over exploitaties die buiten de scope van het convenant vallen, duidelijke afspraken worden 

gemaakt. Daarover voeren de rechtenorganisaties en RODAP nader overleg. 

 

Partijen hebben vastgesteld dat het niet de bedoeling is dat de afgesproken vergoedingen via verrekeningen 

met bijvoorbeeld honoraria, vrijwaringen of anderszins zullen worden teruggehaald bij de individuele 

filmmakers of hun rechtenorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA. De CBO’s verlenen op hun beurt een 

vrijwaring aan de RODAP partijen voor bovengenoemde exploitatievormen, zo lang de overeengekomen 

vergoedingen worden betaald.  

 

In de komende maanden zullen de afspraken over de vergoedingen, zoals afgesproken in het convenant, nader 

worden uitgewerkt. Dat vergt tijd. Daarom is een tijdelijke clausule opgesteld voor individuele 

productiecontracten, die alvast verwijst naar de afspraken in het convenant, vooruitlopend op de nadere 

uitwerking. Producenten en filmmakers worden geadviseerd om deze clausule op te nemen. 

 

Tekst tijdelijke clausule 

Er zijn afspraken tot stand gebracht tussen LIRA/ VEVAM/ NORMA enerzijds en alle omroepen, producenten en 

distributeurs verenigd in RODAP, inclusief de bij StOPnl aangesloten Nederlandse producenten anderzijds, het 

convenant dd. 22 januari 2015, welke afspraken thans verder worden uitgewerkt. Voor zover discussie bestaat 

bij Partijen over het bepaalde in deze Overeenkomst verwijzen Partijen naar deze afspraken.  

De uitwerking zal onder meer voorzien in een aantal voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) die 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever in hun overeenkomst dienen op te nemen. Zodra de Voorwaarden door 

RODAP en LIRA/VEVAM/ NORMA zijn uitgewerkt en akkoord bevonden, zullen deze met terugwerkende kracht 

onderdeel uitmaken van de onderhavige Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Indien 

onenigheid ontstaat tussen Partijen over de uitleg van deze Overeenkomst ten opzichte van de Voorwaarden, 

zullen de Voorwaarden prevaleren.   

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met StOPnl (producenten) of LIRA (schrijvers), VEVAM (regisseurs) en 

NORMA (acteurs en andere uitvoerende kunstenaars). 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Medy van der Laan     Felix Rottenberg 

Voorzitter RODAP     Voorzitter PAM 

 

Bijlage: Convenant RODAP-PAM CBO’s op hoofdlijnen 


