
 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 1 januari 2017 zal worden gestart met de implementatie van het zogenaamde ”VCB Model”. Een 

model van Vrijwillig Collectief Beheer voor Video-On-Demand (VOD) diensten. Dit model zijn RODAP 

en de collectieve beheersorganisaties Lira, VEVAM en NORMA (hierna PAM CBO’s) 

overeengekomen.1 Deze brief bevat alle informatie die nodig is voor de partijen die betrokken zijn bij 

de implementatie van dit model in de contractpraktijk van film- en tv-werken.  

Achtergrond 

In januari 2015 hebben RODAP en de PAM CBO’s een Convenant gesloten over een aantal collectieve 

vergoedingen voor scenaristen, regisseurs en hoofdrolspelers (hierna: Hoofdmakers). Hiermee werd 

er geanticipeerd op de wet Auteurscontractenrecht die vervolgens op 1 juli 2015 in werking trad.  

Onderdeel van de afspraken in het Convenant is dat partijen in goed overleg voornoemd VCB-model 

hebben ontwikkeld. Hierin wordt, op een vergelijkbare manier als voor televisie-uitzendingen2, 

geregeld dat de Hoofdmakers, die hun VOD-rechten aan de producent of omroep overdragen, via 

hun CBO een vergoeding kunnen innen bij de VOD-exploitant. Op die manier kunnen Hoofdmakers 

meedelen in de opbrengsten van het gebruik van hun film- of tv-werken via VOD-diensten. Het 

belangrijkste verschil met de wet is dat het VCB model een contractuele basis heeft en alleen ziet op 

Nederlandse filmwerken. 

 

De implementatie van dit model heeft flinke vertraging opgelopen, onder meer omdat de tussen 

partijen overeengekomen beoordeling van het VCB-model door de Autoriteit Consument en Markt 

(ACM) lang op zich heeft laten wachten. Uiteindelijk zag de ACM voor nu geen bezwaar tegen 

implementatie van het model, met een verplichting tot evaluatie in 2018. RODAP en de PAM CBO’s 

hebben vervolgens overeenstemming bereikt over de tekst van de stukken die in de contract praktijk 

zullen moeten worden doorgevoerd. De tarieven voor 2016 en 2017 zullen op korte termijn door 

onafhankelijke arbiters worden vastgesteld. Wanneer deze bekend zijn, zal daarover apart worden 

bericht. 

 

Wat is nodig voor de implementatie van het VCB-model (in het kort)? 

1. Bij ieder opdrachtcontract tussen producent/omroep en Hoofdmakers zal het “Aanhangsel 

VOD Exploitatie” inclusief het “Derdenbeding” moeten worden gevoegd (zie bijlage 2); 

Dat houdt in dat de overdracht van VOD-rechten van de Hoofdmaker aan de 

producent/omroep plaatsvindt onder de voorwaarde dat de producent/omroep het 

Derdenbeding opneemt in elke overeenkomst die hij sluit met een partij die rechten tot VOD-

exploitatie verkrijgt.  

                                                           
1 RODAP bestaat uit Nederlandse producenten, omroepen en distributeurs. LIRA vertegenwoordigt o.a. 
scenaristen, VEVAM regisseurs en NORMA uitvoerende kunstenaars. 
2 Zie artikel 45d lid 2 Auteurswet, dat voorziet in verplicht collectief beheer van de aanspraak op een 
proportionele vergoeding voor Hoofdmakers, die verschuldigd is door degene die de mededeling aan het 
publiek (m.u.v. VOD) verricht en alleen via de CBO’s kan worden geïncasseerd. In het Convenant zijn 
vergoedingsafspraken gemaakt over deze exploitatie, inclusief catch-up tot 14 dagen door RODAP partijen.  



 

 

2. In het opdrachtcontract zelf zal - in aanvulling op de bepaling(en) die betrekking hebben op 

de overdracht - een clausule moeten worden opgenomen die bepaalt dat het 

Aanhangsel/Derdenbeding integraal van toepassing wordt verklaard op de overeenkomst (zie 

bijlage 3). 

3. Iedere opvolgende partij in de keten die vervolgens rechten tot VOD-exploitatie verleent, zal 

voor dat film- en tv-werk het Derdenbeding moeten opleggen. 

4. De zogenaamde ‘Tijdelijke Clausule’ die in afwachting van het VCB-model vanaf het voorjaar 

van 2015 is gebruikt, komt hiermee te vervallen.  

In bijlage 1 vindt u meer informatie over het VCB-model middels een Q&A. Mochten er vragen zijn in 

de uitvoering van het model dan kunnen producenten, omroepen en distributeurs zich wenden tot 

RODAP. Hoofdmakers kunnen zich richten tot de PAM CBO’s.3 

Wij danken u hartelijk voor de medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Medy van der Laan   Felix Rottenberg 

Voorzitter RODAP   Voorzitter PAM (CBO’s) 

 

Bijlagen: 

1 - Q&A 
2 – Aanhangsel, inclusief derdenbeding 
3 – Verwijzing in de productiecontracten 
4 – Opgaveformulier 
 
 

 

                                                           
3 Website van RODAP: www.rodap.nl en websites van de PAM CBO’s: www.lira.nl, www.vevam.org, 
www.stichtingnorma.nl.  

http://www.rodap.nl/
http://www.lira.nl/
http://www.vevam.org/
http://www.stichtingnorma.nl/

