
	

	

 
 
Amsterdam, 26 januari 2017 
 
 
Opleggen VOD Derdenbeding aan niet bij RODAP aangesloten VOD exploitanten 
 
 
Beste film- en televisieproducenten, 
 
Zoals bekend is tussen de PAM cbo’s en RODAP afgesproken dat met ingang van 1 januari 
2017 in contracten tussen producenten en hoofdmakers het zogenaamde VOD Aanhangsel 
en bijbehorend Derdenbeding wordt gebruikt.  
 
Hieronder volgt belangrijke informatie over wanneer voor bioscoopfilms het Derdenbeding 
vervolgens dient te worden opgelegd aan VOD Exploitanten die niet bij RODAP zijn 
aangesloten. 
 
Tussen RODAP en de PAM cbo’s is afgesproken dat het Derdenbeding pas hoeft te worden 
opgelegd aan niet bij RODAP aangesloten VOD Exploitanten, als de hoogte van de VOD-
vergoeding bekend is. Deze afspraak geldt alleen voor filmwerken die (mede) gericht zijn op 
bioscoop-uitbreng en waarin wordt geïnvesteerd door filmdistributeurs via voorschotten op 
inkomsten uit door hen of via hen verzorgde VOD exploitaties. 
 
De VOD-vergoeding wordt vastgesteld in een arbitrage-procedure. Het was de verwachting 
dat eind vorig jaar de VOD-vergoeding bekend zou zijn. De arbiters hebben echter laten 
weten meer gegevens en tijd nodig te hebben om tot een oordeel te komen.  
 
Het Derdenbeding hoeft dus voorlopig NIET te worden opgelegd aan filmdistributeurs en/of 
aan VOD Exploitanten die niet bij RODAP zijn aangesloten, voor zover het (i) filmwerken 
betreft die mede gericht zijn op bioscoop-uitbreng, waar (ii) door filmdistributeurs in wordt 
geïnvesteerd.  
 
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat wanneer deze filmdistributeurs VOD 
exploitatie vervolgens laten verzorgen door bij RODAP aangesloten exploitanten, deze 
filmdistributeurs het Derdenbeding voorlopig dus ook niet aan de RODAP exploitanten 
hoeven op te leggen: Immers, deze filmdisitributeurs is door de producent ook geen 
derdenbeding opgelegd. De RODAP-exploitanten zullen overigens de door de arbiters vast 
te stellen vergoedingen voor VOD exploitatie wel betalen aan de PAM cbo’s. Dit als gevolg 
van de onderlinge afspraken tussen de RODAP-exploitanten en de PAM cbo’s in hun 
Convenant over VOD exploitatie die gelden vanaf 1 januari 2016. 
 
Voor de goede orde: met betrekking tot filmwerken die niet zien op bioscoop-uitbreng (zoals 
televisieseries) dient het Derdenbeding altijd te worden opgelegd aan de filmdistributeurs,  
VOD exploitanten en/of omroepen. Dit geldt ten aanzien van zowel RODAP-leden, als niet 
RODAP-leden. 
 
Het VOD Aanhangsel met Derdenbeding dient zoals gezegd wel in alle gevallen gebruikt te 
worden in de contracten tussen producenten en hoofdmakers die getekend worden vanaf 1 
januari 2017.  
 
Het feit dat bij bioscoopfilms het Derdenbeding voorlopig nog niet vanaf 1 januari 2017 wordt 
opgelegd aan filmdistributeurs of VOD Exploitanten, geldt niet als een omstandigheid 
waardoor de overdracht van het recht tot VOD exploitatie door de maker aan de producent 
wordt ontbonden. Dit is expliciet zo afgesproken tussen RODAP en de PAM cbo’s.  



	

	

 
Zodra	er	meer	duidelijkheid	is	over	de	datum	waarop	de	hoogte	van	de	VOD-vergoeding	
bekend	wordt,	volgt	daarover	meer	informatie.	Dat	zal	immers	de	datum	zijn	waarop	ook	
voor	bioscoopfilms	in	distributie-contracten	het	Derdenbeding	gehanteerd	moet	gaan	
worden.		
 
Wij danken hartelijk voor de medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
	
	
 
 
Medy van der Laan   Felix Rottenberg 
Voorzitter RODAP   Voorzitter PAM (CBO’s) 
 


