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DE RECHTENORGANISATIES VOOR filmmakers en acteurs (verenigd in PAM) zijn samen met de 

producenten, omroepen en distributeurs (verenigd in RODAP) tot een nieuw vergoedingssysteem voor 

de film- en televisie exploitaties gekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant 

en gelden voor alle producenten, omroepen en nagenoeg alle distributeurs en exploitanten op de 

Nederlandse markt. 

 

¶ Na jaren van gesprekken en (juridisch) getouwtrek, hebben de partijen in de audiovisuele sector 

consensus bereikt over een vergoedingsregeling. Deze regeling voorziet in een vergoeding voor 

filmmakers en acteurs voor lineaire televisie-uitzendingen plus gratis ‘uitzending gemist’ en video-on-

demand diensten. De rechtenorganisaties verenigd in PAM (LIRA, VEVAM en NORMA) zullen deze 

vergoedingen incasseren en verdelen. Het nieuwe vergoedingssysteem is gebaseerd op het 

wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld. 

 

¶ Voor de lineaire televisie-uitzendingen en gratis ‘uitzending gemist’ worden door alle Nederlandse 

distributeurs verenigd in RODAP de komende vijf jaar aan de rechtenorganisaties in PAM een vast 

bedrag per abonnee betaald. Begin december meldde RODAP dat ze voor de borging van de 

uitkering van deze vergoeding een fonds van 15 miljoen euro zouden oprichten, maar door 

overeenstemming met de PAM-partijen zal oprichting van dit fonds niet meer nodig zijn. 

 

¶ Voor video on demand-diensten zoals tv-programma’s en films op bestelling via verschillende 

platforms en schermen (televisie, tablets, smartphones, home cinema’s, etc.) is voor 2015 een 

lumpsum vergoeding (een vast bedrag) overeengekomen. Een expertgroep gaat komend half jaar 

deze markt van on demand diensten verder onderzoeken en in beeld brengen. Op basis hiervan zal 

de expertgroep voorstellen doen voor de vergoeding door exploitanten aan de rechtenorganisaties in 

PAM voor de periode vanaf 2016. 

 

¶ De vergoedingsregeling zal periodiek worden geëvalueerd. Over andere exploitaties, de lineaire 

doorgifte van buitenlandse kanalen en de perioden in het verleden, zal nader overleg gepleegd 

worden. 

 

¶ ,,We hebben de overtuiging dat met de gemaakte afspraken een stevige basis is gelegd voor een 

nieuwe periode van goede samenwerking tussen exploitanten, omroepen, producenten en 

filmmakers”, zegt Felix Rottenberg, sinds eind december de nieuwe voorzitter van PAM, het 

samenwerkingsverband voor filmmakers. ,,Dit is een uiterst positieve ontwikkeling en een nieuw begin 

binnen de Nederlandse creatieve film- en televisie industrie”, zegt Medy van der Laan, voorzitter van 

RODAP, de organisatie van producenten, omroepen en distributeurs. 


