Onder voorbehoud goedkeuring van CvTA

Modelovereenkomst CBO’s – VOD Exploitanten
Tariefblad
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VOD VERGOEDINGENOVEREENKOMST

PARTIJEN:
1. Stichting LIRA, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te 2132 NG
Hoofddorp,
2. Stichting VEVAM, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te 2132
NG Hoofddorp,
3. Stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs (NORMA), gevestigd te Amsterdam,
kantoorhoudende aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam,
gezamenlijk aan te duiden als ‘de CBO’S’
en
[invullen], gevestigd te [invullen], kantoorhoudende te [invullen], hierna te noemen ‘VOD Exploitant’,

OVERWEGENDE:
De CBO’s zijn collectieve beheersorganisaties die zich ingevolge hun statuten ten doel stellen de
belangen van (scenario)schrijvers (LIRA), regisseurs (VEVAM) en uitvoerende kunstenaars (NORMA)
te behartigen.
De CBO’s hebben met RODAP (Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele
Producties) afspraken gemaakt over vergoedingen voor betaalde video on demand diensten met
betrekking tot producties van bij RODAP aangesloten producenten en omroepen. Uitvloeisel van
deze afspraken is dat zij gezamenlijk een model voor vrijwillig collectief beheer zijn overeengekomen
(“het VCB model”). Onderdeel hiervan is dat de bij de CBO’s aangesloten scenarioschrijvers,
regisseurs en uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vervullen hun rechten met betrekking tot
video on demand exploitatie als hierna gedefinieerd aan de producent/omroep overdragen, met
dien verstande dat deze overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat er aan de
opdrachtovereenkomst voor een filmwerk met de Hoofdmakers een aanhangsel inclusief
Derdenbeding VOD Exploitatie wordt toegevoegd (zie CBO Websites en www.rodap.nl). Het
Derdenbeding VOD Exploitatie leidt ertoe dat de VOD Exploitant ten behoeve van de Hoofdmakers
onderhavige vergoeding aan de CBO’s verschuldigd is voor VOD Exploitatie.
Deze overeenkomst regelt de vergoeding, de voorwaarden voor betaling van deze vergoeding en de
kwijting die de CBO’s in ruil voor betaling van de vergoeding aan VOD Exploitant verstrekken. Het
tarief voor VOD Exploitaties in 2016 en 2017 is vastgesteld bij arbitraal vonnis van 24 juli 2017.

ZIJN OVEREENGEKOMEN:
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Artikel 1 - Definities
De navolgende woorden hebben de navolgende betekenis:
Afrekenperiode: de periode waarover de CBO’s de Billijke Proportionele Vergoeding factureren.
Tenzij anders overeengekomen, is dat ieder half kalender jaar.
Billijke Proportionele Vergoeding: de billijke proportionele vergoeding voor VOD Exploitatie die de
VOD Exploitant aan de CBO’s verschuldigd is voor PAM Filmwerken. De methodiek en tariefstructuur
zijn nader uitgewerkt en opgenomen in het Tariefblad.
CBO’s: de in het kader van de uitvoering van de VOD Vergoedingenovereenkomst gezamenlijk
optredende collectieve beheersorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA.
-

Stichting LIRA, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te 2132
NG Hoofddorp
Stichting VEVAM, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te
2132 NG Hoofddorp
Stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en acteurs (NORMA), gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam.

Derdenbeding VOD Exploitatie: op www.rodap.nl en www.pam-online.nl gepubliceerde
standaardbepalingen, bestemd om te worden aangehecht aan de overeenkomst krachtens welke de
VOD Exploitant auteursrechtelijke toestemming verkrijgt voor VOD Exploitatie met betrekking tot
één of meerdere PAM Filmwerken.
Filmwerk: een filmwerk als bedoeld in artikel 45a van de Nederlandse Auteurswet.
Forfaitaire kostenpercentage: percentage dat ten behoeve van de bepaling van de
Vergoedingsgrondslag in mindering wordt gebracht op de Omzet vanwege kosten van marketing en
promotie zoals gespecificeerd in het Tariefblad.
Hoofdmaker: de scenarioschrijver, hoofdregisseur of de uitvoerende kunstenaar die een hoofdrol
vervult (als bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet en artikel 4 Wet naburige Rechten) in een PAM
Filmwerk.
Inwerkingtreding: de eerste dag waarop VOD Exploitant VOD Exploitaties verricht waarbij één of
meer PAM Filmwerken worden aangeboden. ten aanzien waarvan VOD Exploitant een VOD
Exploitatieovereenkomst inclusief Derdenbeding VOD Exploitatie is overeengekomen.
Omzet: inkomsten exclusief btw, uitgesplitst per categorie VOD Exploitatie, die gegenereerd worden
door middel van de ontvangst door de VOD Exploitant van de betalingen van consumenten voor de
S-VOD, T-VOD, S-BOD en T-BOD diensten waarbij voor de allocatie van de betreffende omzet bij
gebundelde S-VOD en/of S-BOD diensten geen rekening wordt gehouden met het al dan niet
daadwerkelijk gebruik van de S-VOD en/of S-BOD dienst die onderdeel uitmaakt van een bundel.
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PAM Filmwerk: een Nederlands Filmwerk1 waar één of meerdere Hoofdmakers bij zijn betrokken
geproduceerd door een bij RODAP of StOP NL aangesloten omroep of producent en ten aanzien
waarvan de VOD Exploitant een VOD Exploitatieovereenkomst met Derdenbeding VOD Exploitatie is
overeengekomen.
Producent: de partij die een opdrachtovereenkomst sluit of heeft gesloten met de Hoofdmaker voor
de levering van een bijdrage aan een Filmwerk.
Relevant Aandeel: het percentage opgevraagde PAM Filmwerken ten opzichte van het totaal per
kalenderjaar opgevraagde Filmwerken die de VOD Exploitant in het kader van VOD Exploitatie
aanbiedt.
Tariefblad: tariefblad waarin het Vergoedingspercentage, het Forfaitaire kostenpercentage en
Vergoedingsgrondslag zijn vermeld. De actuele versie van het Tariefblad is gepubliceerd op de CBO
Websites.
Vergoedingsgrondslag: de Omzet na aftrek van het Forfaitaire kostenpercentage.
Vergoedingspercentage: het vergoedingspercentage in het Tariefblad, aan de hand waarvan de
Billijke Proportionele Vergoeding berekend wordt.
VOD Exploitant: de partij die overgaat tot VOD Exploitatie.
VOD Exploitatie: de beschikbaarstelling van een PAM Filmwerk in het kader van een dienst die
geheel of mede is gericht op een Nederlands publiek, op zodanige wijze dat het Filmwerk voor de
leden van het publiek tegen betaling in Nederland op een door hen individueel gekozen plaats en tijd
toegankelijk is, met uitzondering van dergelijke beschikbaarstelling die gratis toegankelijk is, of
beschikbaarstelling in het kader van een catch up dienst die de consument gedurende een periode
van maximaal 14 dagen na de lineaire uitzending toegang geeft tot het Filmwerk zonder dat de
consument daarvoor hoeft bij te betalen bovenop het abonnement voor de lineaire uitzending. De
volgende categorieën VOD Exploitatie worden onderscheiden:
-

-

-

1

T-VOD (Transactional Video on Demand): VOD Exploitatie (anders dan T-BOD) waarbij de
VOD Exploitant aan de afnemer een vergoeding per opgevraagd Filmwerk in rekening brengt.
S-VOD (Subscriptional Video on Demand): VOD Exploitatie (anders dan S-BOD) waarbij de
afnemer voor een bepaalde periode toegang krijgt tot een catalogus aan Filmwerken in ruil
voor betaling van een periodieke vergoeding.
T-BOD (Transactional Broadcast on Demand): VOD Exploitatie met betrekking tot filmwerken
die de VOD Exploitant voorafgaand aan de terbeschikkingstelling of na afloop aan de
terbeschikkingstelling lineair uitzendt en waarbij de VOD Exploitant aan de afnemer een
vergoeding per opgevraagd Filmwerk in rekening brengt.
S-BOD (Subscriptional Broadcast on Demand): VOD Exploitatie met betrekking tot filmwerken
die de VOD Exploitant voorafgaand of na afloop van de terbeschikkingstelling lineair uitzendt
en waarbij de afnemer voor een bepaalde periode toegang krijgt tot deze Filmwerken in ruil
voor betaling van een periodieke vergoeding.

Dit ziet op een Filmwerk die hoofdzakelijk geproduceerd is in Nederland of door een Nederlandse producent.
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VOD Exploitatieovereenkomst: de overeenkomst waarbij de VOD Exploitant krachtens overdracht,
licentie, of anderszins de bevoegdheid krijgt, al dan niet op termijn of onder opschortende
voorwaarde, tot VOD Exploitatie en/of tot het verlenen van toestemming tot VOD Exploitatie van één
of meerdere PAM Filmwerken aan derden.
VOD Vergoedingenovereenkomst: deze overeenkomst.

Artikel 2 – VOD Diensten en verschuldigdheid Billijke Proportionele Vergoeding
1. De VOD Exploitant verricht VOD Exploitatie, waaronder de volgende diensten:
merknaam en domeinnamen van de diensten invullen:

2. De VOD Exploitant betaalt voor VOD Exploitatie vanaf de Inwerkingtreding voor PAM Filmwerken
een Billijke Proportionele Vergoeding aan de CBO’s ten behoeve van de Hoofdmakers. De Billijke
Proportionele Vergoeding voor PAM Filmwerken is verschuldigd voor de duur van het
auteursrecht en zolang de VOD Exploitant PAM Filmwerken door middel van VOD Exploitatie
aanbiedt.
3. Op deze overeenkomst is het Tariefblad VOD Exploitatie van toepassing. Het Tariefblad is aan
deze overeenkomst gehecht.

Artikel 3 - Berekening Billijke Proportionele Vergoeding
1.

De door de VOD Exploitant verschuldigde Billijke Proportionele Vergoeding wordt als volgt
berekend: (Vergoedingsgrondslag X Relevant Aandeel) X Vergoedingspercentage. De
Vergoedingsgrondslag en het Vergoedingspercentage staan vermeld in het Tariefblad.

2. Het actuele Vergoedingspercentage voor PAM Filmwerken en de Vergoedingsgrondslag zijn
vermeld op het Tariefblad zoals gepubliceerd op de CBO Websites. Het Vergoedingspercentage
en hoogte van Forfaitaire Kostenpercentage voor VOD Exploitatie vanaf Inwerkingtreding zijn
vermeld in het Tariefblad.
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3. De Billijke Proportionele Vergoeding wordt berekend over de VOD Exploitaties vanaf
Inwerkingtreding.

Artikel 4 - Vaststelling Relevant Aandeel

1.

Tenzij de VOD Exploitant en de CBO’s separaat in bijlage 1 periodiek een geschat percentage
overeenkomen voor het Relevante Aandeel, wordt het Relevante Aandeel door de CBO’s per
kalenderjaar vastgesteld op basis van de daartoe door VOD Exploitant ingevolge het bepaalde in
artikel 5 lid 1 sub b en c aan te leveren gegevens.

2.

Wanneer partijen geen geschat percentage overeenkomen en het Relevante Aandeel ten
aanzien van T-VOD en/of T-BOD kunnen worden vastgesteld via opgave van de individuele
transacties van PAM Filmwerken conform artikel 5 lid 1 sub b, dan wordt de Billijke
Proportionele vergoeding, in afwijking van artikel 3 lid 2, als volgt door door de CBO’s berekend:
(de Relevante T-VOD en/of T-BOD Omzet) – Forfaitair kostenpercentage) X
Vergoedingspercentage. De Relevante T-VOD en/of T-BOD Omzet zijn de inkomsten exclusief
btw die gegenereerd worden door middel van de ontvangst door de VOD Exploitant van de
betalingen van consumenten voor de exploitatie van PAM Filmwerken middels de T-VOD en/of
T-BOD diensten. Bij toepassing van dit lid zal T-VOD en/of T-BOD zowel bij de te bepalen Omzet
als bij het te bepalen Relevante Aandeel geen onderdeel uitmaken.

3. Bij gebreke van voldoende relevante gegevens om het Relevante Aandeel nauwkeurig te
bepalen, zijn de CBO’s bevoegd om het Relevante Aandeel tegen het einde van elk kalenderjaar
door schatting te bepalen en aan te passen, door middel van een steekproef of op basis van
beschikbare gegevens over een eerder vergelijkbaar kalenderjaar. De CBO’s stellen de VOD
Exploitant hiervan schriftelijk in kennis uiterlijk drie maanden voorafgaande aan het nieuwe
kalenderjaar, waarna de VOD Exploitant de betreffende schatting binnen 60 dagen op eigen
kosten door een onafhankelijke accountant op juistheid kan laten controleren. Indien de
betreffende accountant tot een afwijkende schatting komt, zullen partijen in overleg met de
accountant het Relevante Aandeel vaststellen.

Artikel 5 – Opgave
1. Tenzij anders overeengekomen, zal de VOD Exploitant de gegevens verstrekken die redelijkerwijs
benodigd zijn voor de vaststelling van de verschuldigdheid, de hoogte en de verdeling van de te
betalen vergoeding, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend:
a) Ter vaststelling van de bruto omzet:
Binnen 30 dagen na afloop van iedere Afrekenperiode:
- de omzet, exclusief BTW, die gegenereerd werd door middel van (de ontvangst van) de
betalingen van consumenten voor S-VOD, T-VOD, S-BOD en T-BOD diensten;
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- de totale omzet, die gegenereerd werd met betalingen van consumenten voor bundels met
S-VOD en/of S-BOD, waarbij geen rekening wordt gehouden met het al dan niet
daadwerkelijk gebruik van S-VOD en/of S-BOD;
- de toerekening van de totale omzet uit bundels met S-VOD en/of S-BOD aan S-VOD en/of SBOD, met de bij die toerekening gehanteerde stand alone prijzen van stand alone diensten
in de bundels en de bundelprijs.
b) Ter vaststelling van het Relevante Aandeel:
Binnen 30 dagen na het aangaan van de VOD Vergoedingenovereenkomst en daarna binnen
30 dagen na afloop van het kalenderjaar een lijst met de in het afgelopen kalenderjaar
opgevraagde Filmwerken, gecategoriseerd als volgt: PAM Filmwerken – overige Filmwerken,
met vermelding van het aantal opvragingen per titel van PAM Filmwerken en het totaal
aantal opvragingen van alle Filmwerken. In aanvulling hierop voor de PAM Filmwerken:
overige gegevens die redelijkerwijs benodigd zijn voor het vaststellen van het Relevante
Aandeel, waaronder het ISAN of EIDR identificatienummer voor zover beschikbaar, danwel,
indien er geen identificatienummer beschikbaar is: de genreaanduiding per PAM Filmwerk
voor zover opgenomen in de administratie van de desbetreffende exploitant.
c) Ter vaststelling van de verdeling:
Binnen 30 dagen na afloop van iedere Afrekenperiode per in die Afrekenperiode opgevraagd
PAM Filmwerk:
-

het aantal opvragingen in de afgelopen Afrekenperiode;

-

het aan het PAM Filmwerk toegekend identificatienummer zoals ISAN of EIDR; of
indien het identificatienummer niet beschikbaar is:
o titel en eventuele subtitel;
o seizoen en afleveringsnummers indien het PAM Filmwerk onderdeel uitmaakt van
een serie;
o duur van het PAM Filmwerk zoals aangeboden, voor zover opgenomen in de
administratie van de desbetreffende exploitant;
o namen van de hoofdregisseur(s), de scenarioschrijver(s) en de uitvoerende
kunstenaar(s) die een hoofdrol vervul(t)(en), voor zover opgenomen in de
administratie van de desbetreffende exploitant.

2. De opgave over de eerste Afrekenperiode wordt gedaan binnen 30 dagen nadat de VOD
Vergoedingenovereenkomst door VOD Exploitant is getekend. De eerste Afrekenperiode ziet op
de periode vanaf de Inwerkingtreding tot aan het einde van het laatste voorafgaande kalender
halfjaar.
3. De opgave wordt gedaan met gebruikmaking van het actuele opgaveformulier zoals beschikbaar
op de CBO Websites en wordt per mail vestuurd naar opgave@pam-cbos.nl.
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Artikel 6 – Facturering en betaling
1. De Billijke Proportionele Vergoeding wordt betaald in Euro’s en vermeerderd met de
toepasselijke omzetbelasting. De facturatie zal namens de CBO’s gezamenlijk per Afrekenperiode
geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de gegevens zoals genoemd in artikel 5. De eerste
factuur ziet op de Eerste Afrekenperiode als bedoeld in artikel 5.2.
2. De VOD Exploitant zal de verschuldigde vergoeding uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na
dagtekening van de factuur voldoen. Wanneer de VOD Exploitant de vergoeding niet binnen deze
termijn heeft voldaan, zal hij binnen 5 kalenderdagen na een daartoe strekkende aanmaning de
wettelijke handelsrente verschuldigd zijn.
3. Behoudens voorzover uit artikel 8 een aanvullende betalingsverplichting voortvloeit, is de VOD
Exploitant door betaling van de gezamenlijke factuur van de drie CBO’s gekweten van zijn
verplichting uit hoofde van de VOD Vergoedingenovereenkomst in de Afrekenperiode waarop de
factuur betrekking heeft.
4. De verdeling van de ingevolge de VOD Vergoedingenovereenkomst aan de CBO’s betaalde gelden
aan de Hoofdmakers behoort tot de uitsluitende competentie van de CBO’s met inachtneming
van de hiervoor geldende wet- en regelgeving en repartitiereglementen van de CBO’s.
5. De CBO’s en de VOD Exploitant kunnen vóór aanvang van iedere Afrekenperiode een
voorschotregeling overeenkomen op de verschuldigde Billijke Proportionele Vergoeding voor de
komende Afrekenperiode. Dit wordt vastgesteld op basis van de gegevens van de voorgaande
Afrekenperiode. Indien er zich significante omstandigheden voordoen, welke tussentijdse
wijziging van de hoogte van de halfjaarlijkse voorschotfacturen zouden rechtvaardigen, zullen
partijen elkaar direct daarvan op de hoogte stellen. Over de eventuele aanpassingen van de
hoogte van de voorschotfacturen zullen partijen vervolgens overleg voeren.
6. Bij toepassing van het voorgaande lid stellen de CBO’s binnen 30 dagen na ontvangst van de
opgave zoals genoemd in artikel 5 een afrekening op gebaseerd op de feitelijk te betalen Billijke
Proportionele Vergoeding. Mocht er op basis van het voorschot te weinig zijn betaald, zullen de
CBO’s een factuur sturen, met inachtneming van lid 2. Mocht er teveel zijn betaald, dan zullen de
CBO’s dat verrekenen met de volgende factuur.
Artikel 7 – Vrijwaring
1.

2.

De CBO’s vrijwaren de VOD Exploitant voor financiële aansprakelijkheid ter zake van claims van
of namens Hoofdmakers op een Billijke Proportionele Vergoeding voor de VOD Exploitatie van
een PAM Filmwerk.
De vrijwaring als genoemd onder lid 1 is in ieder geval beperkt tot het totaalbedrag dat de VOD
Exploitant over het betreffende jaar aan Billijke Proportionele Vergoeding heeft betaald.
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Artikel 8 - Controleverklaring en audit
1. De CBO’s kunnen vóór 1 maart van ieder kalenderjaar een schriftelijke controleverklaring
verlangen van een onafhankelijke registeraccountant, waarin wordt verklaard of de opgaven
over het voorgaande kalenderjaar in het licht van de eisen als gesteld in artikel 5 juist en volledig
zijn en, voorzover dit niet het geval is, op welke punten de opgaven niet juist en volledig zijn. De
controleverklaring wordt uiterlijk op 1 juli van het lopende kalenderjaar aan de CBO’s verschaft.
De kosten van de verklaring komen voor rekening van de VOD Exploitant.
2. De VOD Exploitant doet binnen 30 dagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de
CBO’s opgave van de correcte informatie indien die blijkens de controleverklaring ontbreekt.
Indien de VOD Exploitant na schriftelijke aanmaning verzuimt om volledige opgave te doen,
kunnen de CBO’s met inachtneming van de controleverklaring een schatting maken van het
verschuldigde bedrag over het voorgaande kalenderjaar.
3. Indien er gegronde reden is tot twijfel aan controleverklaring zoals genoemd onder lid 1, zijn de
CBO's bevoegd maximaal één maal per jaar een audit te laten verrichten. De audit controle
wordt uitgeoefend door een door de CBO’s aan te wijzen onafhankelijke auditor. De auditor kan
een interne of externe accountant of forensisch financieel expert zijn. De audit dient ertoe om
een controle te verrichten op de juistheid en volledigheid van de opgaven door de VOD
Exploitant in het voorgaande kalenderja(a)r(en). De auditor wordt opdracht verleend onder de
voorwaarde dat hij vertrouwelijke informatie van de VOD Exploitant die hem ter kennis komt
tijdens de audit niet aan derden ter beschikking stelt zonder de toestemming van de VOD
Exploitant, met dien verstande dat de auditor bevoegd is om in zijn schriftelijk rapport als
bedoeld in lid 5 en in een juridische procedure naar aanleiding van dit rapport de informatie te
vermelden die nodig is om een onderbouwd oordeel te kunnen geven over de juistheid en
volledigheid van de opgaven door de VOD Exploitant in het/de te onderzoeken
kalenderja(a)r(en).
4. De VOD Exploitant verstrekt op eerste verzoek van de auditor inzage in de administratie, met
inbegrip van alle papieren en elektronische correspondentie en data die direct betrekking
hebben op de VOD Exploitatie. Indien de VOD Exploitant verzuimt om inzage te geven, kunnen
de CBO’s een schatting maken van het verschuldigde bedrag over het kalenderjaar of de
kalenderjaren waarop de audit betrekking heeft, waarna de VOD Exploitant de betreffende
schatting binnen 60 dagen door een onafhankelijke accountant op juistheid kan laten
controleren. Indien de betreffende accountant tot een afwijkende schatting komt, zullen partijen
in overleg treden met de accountant om tot een juiste schatting te komen.
5. De auditor brengt schriftelijk rapport uit aan de CBO’s met afschrift aan de VOD Exploitant. De
CBO’s stellen het schriftelijk rapport niet aan derden ter beschikking, behoudens in het kader van
een juridische procedure over de nakoming van de VOD Vergoedingenovereenkomst of op grond
van wettelijke verplichtingen.
6. De kosten van de audit komen voor rekening van de CBO’s. Indien uit het rapport van de auditor
volgt dat de VOD Exploitant ten minste 7,5% meer aan de CBO’s had moeten betalen over één
9
Paraaf:

Onder voorbehoud goedkeuring van CvTA

kalenderjaar waarop de audit betrekking heeft, zijn de CBO’s bevoegd de kosten van de audit bij
de VOD Exploitant in rekening te brengen. Artikel 6 lid 2 is hierop van overeenkomstige
toepassing.
7. De VOD Exploitant maakt een geschil naar aanleiding van een schriftelijk rapport als bedoeld in
lid 5 of een schatting als bedoeld in lid 2 of 4 uiterlijk binnen drie jaar na de kennisgeving van het
rapport respectievelijk schatting aanhangig bij de rechter. Het aanhangig zijn van een geschil
geeft geen recht om de betaling van facturen op te schorten. Indien een deel van de betaling
wordt betwist, kunnen partijen overeenkomen dat het betwiste deel op een derdenrekening
wordt gestort van een gezamenlijk aan te wijzen notaris totdat er uitspraak is. De kosten daarvan
komen voor rekening van de VOD exploitant, tenzij de VOD exploitant in het gelijk wordt gesteld.
8. Indien uit een opgave (lid 2), rapport (lid 4) of schatting (lid 2 of 4) blijkt dat de CBO’s te weinig
hebben gefactureerd op basis van artikel 6 lid 6, of indien geen voorschotregeling is
overeengekomen op basis van artikel 6 lid 1, zullen zij een factuur sturen voor het verschil.
Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de wettelijke rente voor
handelstransacties wordt berekend vanaf de 50e kalender dag na afloop van de Afrekenperiode
waarop de te weinig betaalde vergoeding betrekking heeft.
9. Indien uit een opgave (lid 2), rapport (lid 4) of schatting (lid 2 of 4) blijkt dat de CBO’s teveel
hebben gefactureerd op basis van artikel 6 lid 6, of indien geen voorschotregeling is
overeengekomen op basis van artikel 6 lid 1, zal het teveel betaalde worden verrekend met in de
toekomst door de VOD Exploitant verschuldigde bedragen of, als in de twee jaren na de opgave
of het rapport als bedoeld in lid 2 respectievelijk 3 of schriftelijke kennisgeving aan de VOD
Exploitant van de schatting als bedoeld in lid 2 respectievelijk 3 geen VOD Exploitaties
plaatsvinden, binnen twee maanden na afloop van die twee jaren gerestitueerd. De VOD
Exploitant zal gedurende een periode van vier (4) jaar na de Afrekenperiode alle relevante
documentatie die op de VOD Vergoedingenovereenkomst betrekking heeft, bewaren en op
eerste verzoek van de CBO’s ter inzage beschikbaar stellen. Over het teveel betaalde bedrag zal
conform lid 8 de wettelijke rente voor handelstransacties worden berekend vanaf de 50e
kalenderdag nadat het teveel betaalde gebleken is, tenzij de facturatiefout niet toe te rekenen is
aan de CBO.
Artikel 9 – Looptijd
1. De VOD Vergoedingenovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de
overeenkomst door de VOD Exploitant en heeft betrekking op VOD Exploitatie vanaf de
Inwerkingtreding. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.

De VOD Exploitant zal – indien het VCB-Model en dus deze VOD Vergoedingenovereenkomst
eindigt –de Billijke Proportionele Vergoeding voor PAM Filmwerken doorbetalen onder de
voorwaarden van de VOD Vergoedingenovereenkomst op grond van de op het moment van
beëindiging geldende tarieven, tenzij partijen anders overeenkomen of totdat een ander
vergoedingsmodel hiervoor in de plaats in werking treedt. De Billijke Proportionele Vergoeding
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voor PAM Filmwerken zal alsdan direct in het betreffende model worden meegenomen.
3. De VOD Exploitant kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen om reden dat de VOD Exploitant
ten minste één kalenderjaar of meer geen VOD Exploitatie heeft verricht dan wel wanneer er drie
aaneengesloten kalenderjaren sprake was van een Relevant Aandeel van 0%. Opzegging vindt
plaats door middel van een aangetekende brief aan de CBO’s met opgave van voormelde reden
en treedt in werking drie maanden na dagtekening van de aangetekende brief. Indien de VOD
Exploitant de VOD Exploitatie na opzegging weer hervat, dient VOD Exploitant een nieuwe VOD
Vergoedingenovereenkomst te sluiten.
4. Iedere tekortkoming van één van de partijen in de nakoming van de VOD
Vergoedingenovereenkomst doet deze partij, wanneer deze haar verplichtingen na een
aanmaning binnen een termijn van 30 dagen niet nakomt, in gebreke zijn. De andere partij heeft
dan, onverminderd de overige hem ter beschikking staande rechtsmiddelen, het recht om hetzij
nakoming van de overeenkomst te verlangen en alsdan het eventueel verschuldigde in of buiten
rechte te vorderen, hetzij door tussenkomst van de rechter de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. De mogelijkheid tot ontbinding door middel van een
buitengerechtelijke verklaring is uitgesloten.
5. Alle kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn om nakoming van de VOD
Vergoedingenovereenkomst en incassering van vorderingen uit hoofde daarvan af te dwingen,
daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van deze kosten, komen
ten laste van de VOD Exploitant. De kosten voor incasso door de CBO’s van een openstaande
factuur worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten,dan wel een opvolger van dat besluit dat geldig is ten tijde van de eerste
incassohandeling.

Artikel 10 - Overige bepalingen
1.

De VOD Exploitant stelt de CBO’s schriftelijk in kennis van een voor de uitvoering van deze
overeenkomst direct relevante substantiële wijziging in een bestaande dienst voor VOD
Exploitatie binnen vier weken nadat de wijziging in werking treedt. De VOD Exploitant stelt de
CBO’s voorts schriftelijk in kennis van een nieuwe dienst voor VOD Exploitatie binnen vier weken
nadat deze dienst voor het eerst wordt aangeboden.
2. Behoudens publicatie van het model VOD Vergoedingovereenkomst door de CBO’s op hun
websites, is verstrekking van specifieke afspraken tussen partijen aan derden uitsluitend
toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij of indien dit
voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
3. Tenzij anders overeengekomen is het de VOD Exploitant niet toegestaan de VOD
Vergoedingenovereenkomst of enige rechten of verplichtingen uit de VOD
Vergoedingenovereenkomst aan een derde over te dragen, noch een derde in zijn plaats te
subrogeren, hetzij geheel of gedeeltelijk, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
de CBO’s.
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4. Indien een bepaling uit de VOD Vergoedingenovereenkomst onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar
wordt verklaard door een gerechtelijke of administratieve autoriteit, blijven de overige
bepalingen uit de VOD Vergoedingenovereenkomst onverkort tussen partijen van kracht.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en forum
1. Op de VOD Vergoedingenovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Naar aanleiding van de VOD Vergoedingenovereenkomst gerezen geschillen die niet in der minne
kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen,
VOD EXPLOITANT, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

LIRA, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:
Naam:
Datum:
Handtekening:

VEVAM, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

NORMA, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Naam:
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Datum:
Plaats:
Handtekening:
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TARIEFBLAD VOD EXPLOITATIE
Voor VOD Exploitatie in 2016-2019 geldt het volgende:
T-VOD

S-VOD

T-BOD

S-BOD

Vergoedingspercentage

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

Forfaitaire
Kostenpercentage

25%

25%

25%

25%





Dit Tariefblad behoort bij de VOD Vergoedingenovereenkomst tussen LIRA/VEVAM/NORMA
en de VOD Exploitant.
De gebruikte termen hebben de betekenis zoals vermeld in artikel 1 van de VOD
Vergoedingenovereenkomst.
Onder voorbehoud van overeengekomen wijzigingen.
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