
 

 

 

 

AANHANGSEL VOD EXPLOITATIE 

Bepalingen ten behoeve van de opdrachtovereenkomst tussen de hoofdregisseur/ 

scenarioschrijver/ hoofdrolspeler en producent/omroep. 

OVERWEGENDE DAT: 

 

A. RODAP en de collectieve beheersorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA 

afspraken hebben gemaakt in hun convenant d.d. 22 januari 2015 (“Convenant’), 

die tot doel hebben om te bewerkstelligen dat de bij hen aangesloten 

scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en hoofdrolspelers die hun rechten overdragen 

aan de producent met betrekking tot VOD exploitatie, zoals gedefinieerd in dit 

aanhangsel, rechtstreeks via LIRA, VEVAM en NORMA betaling door de VOD 

exploitanten kunnen vorderen van een in dit aanhangsel gedefinieerde Billijke 

Proportionele Vergoeding, waarmee RODAP en LIRA, VEVAM en NORMA 

voorzien in een model voor vrijwillig collectief beheer (‘VCB-model’) voor VOD 

Exploitatie. 

 

B. Het VCB-model ertoe leidt dat het onderhavige aanhangsel (‘Aanhangsel VOD 

Exploitatie’) wordt opgenomen bij de opdrachtovereenkomst tussen de producent 

of omroep en een scenarioschrijver, hoofdregisseur of een hoofdrolspeler voor het 

leveren van een bijdrage aan een filmwerk waarin de rechten met betrekking tot 

VOD Exploitatie, als hierna omschreven, worden overgedragen aan de producent 

of omroep. 

 

C. Als in de opdrachtovereenkomst wordt afgesproken dat de rechten met betrekking 

tot VOD Exploitatie niet aan de producent worden overgedragen en derhalve door 

de maker worden voorbehouden, dient dit Aanhangsel VOD Exploitatie niet te 

worden aangehecht/getekend. 

 

DEFINITIES: 

 

Billijke Proportionele Vergoeding betekent de billijke proportionele vergoeding, 

waarvan de tariefstructuur en de methodiek ingevolge het Convenant dient te worden 

overeengekomen tussen RODAP en de CBO’s, welke de VOD Exploitant dient te 

betalen aan de CBO’s uit hoofde van de VOD Vergoedingenovereenkomst voor VOD 

Exploitatie; 

Derdenbeding het Derdenbeding zoals opgenomen als bijlage bij dit Aanhangsel; 

Bijdrage betekent alle door de Opdrachtnemer geleverde prestaties (en resultaten 

daarvan) als bedoeld in artikel 45a Auteurswet of artikel 4 Wet Naburige Rechten in 

het kader van de totstandkoming van het Filmwerk; 

Filmwerk betekent een filmwerk of filmwerken als bedoeld in artikel 45a Auteurswet, 

die onderwerp zijn van deze opdrachtovereenkomst, dan wel episodes/afleveringen of 

fragmenten daarvan; 

Maker betekent de scenarioschrijver, hoofdregisseur of de uitvoerende kunstenaar die 

een hoofdrol vervult (als bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet respectievelijk 



 

 

artikel 4 Wet op de naburige rechten) die rechtstreeks contractueel is aangesloten bij 

LIRA, VEVAM of NORMA en partij is bij de onderhavige opdrachtovereenkomst 

met de Producent voor de levering van een Bijdrage aan een filmwerk. 

Producent betekent de wederpartij van de Maker bij de onderhavige 

opdrachtovereenkomst voor de levering van een bijdrage aan een Filmwerk. Dit kan 

ook een omroep zijn die rechtstreeks met de Maker contracteert. 

VOD Exploitatie betekent de  beschikbaarstelling  van een 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. 

VOD Exploitatieovereenkomst betekent de overeenkomst waarbij de wederpartij 

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 aan derden.  

VOD Vergoedingenovereenkomst betekent de overeenkomst gesloten tussen de 

CBO’s en de VOD Exploitant op basis van de algemene voorwaarden zoals 

gepubliceerd op de websites van de CBO's op basis waarvan de VOD Exploitant zich 

jegens de CBO's verplicht de Billijke Proportionele Vergoeding te betalen aan de 

CBO's ten behoeve van de Makers; 

1. TOEPASSING VAN HET DERDENBEDING 

1.1 Teneinde te bewerkstelligen dat alle VOD Exploitanten een VOD 

Vergoedingenovereenkomst aangaan, is de Producent verplicht het 

Derdenbeding volledig en ongewijzigd op te nemen in elke VOD 

Exploitatieovereenkomst die de Producent sluit.  

1.2 Indien de Producent zelf overgaat tot VOD Exploitatie geldt het Derdenbeding 

ook tussen de Maker en de Producent. Voor die VOD Exploitatie geldt de 

Maker als Partij 1 en de Producent als Partij 2. 

1.3 Dit Aanhangsel en het daarbij behorende Derdenbeding is uitsluitend van 

toepassing op Filmwerken van Producenten die ten tijde van de productie 

waren aangesloten bij één van de volgende verenigingen of stichtingen: 

Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties 

RODAP, Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland. 

2. NADERE VOORWAARDEN OVERDRACHT RECHTEN MET 

BETREKKING TOT VOD EXPLOITATIE 

2.1 Maker en Producent bevestigen hierbij dat er – ten aanzien van de rechten uit 

hoofde van de Auteurswet respectievelijk Wet op de naburige rechten met 



 

 

betrekking tot de VOD Exploitatie - in de opdrachtovereenkomst waarvan dit 

Aanhangsel onderdeel uitmaakt geen andersluidend beding als bedoeld in 

Artikel 45d Aw of Artikel 4 Wnr is opgenomen en dat deze rechten derhalve 

aan Producent zijn overgedragen.  

2.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 zijn Maker en Producent 

overeengekomen dat de overdracht van het recht tot VOD Exploitatie is 

gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de bepalingen uit dit Aanhangsel 

VOD Exploitatie inclusief Derdenbeding, die integraal als onderdeel bij de 

opdrachtovereenkomst zijn opgenomen, niet door de Producent worden 

opgenomen in de door hem te sluiten VOD Exploitatieovereenkomsten, 

waarbij de ontbindende voorwaarde intreedt op het moment dat de Producent 

een VOD Exploitatieovereenkomst sluit waarin het Derdenbeding niet 

integraal en ongewijzigd van toepassing is verklaard. 

2.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden in de 

opdrachtovereenkomst tussen Maker en Producent en de voorwaarden in dit 

Aanhangsel inclusief Derdenbeding zullen de voorwaarden in dit Aanhangsel 

terzake VOD Exploitatie prevaleren.  

3. BILLIJKE PROPORTIONELE VERGOEDING EN KWIJTING 

3.1 De Producent verbindt zich tot het betalen aan de Maker van een honorarium 

naast de billijke vergoeding uit hoofde van artikel 45d lid 1 Auteurswet 

respectievelijk artikel 4 Wet Naburige Rechten voor VOD Exploitatie.  

3.2 De CBO’s zullen een Billijke Proportionele Vergoeding incasseren bij VOD 

Exploitanten die een VOD Vergoedingenovereenkomst hebben gesloten en 

zullen deze vergoeding reparteren aan de Makers. 

3.3 Het is de Producent niet toegestaan de Billijke Proportionele Vergoeding op 

enige wijze via verrekening, vrijwaringen of anderszins terug te halen bij de 

individuele makers of hun CBO’s 

3.4 De Maker verleent de Producent namens zichzelf en namens de CBO bij wie 

de Maker is aangesloten, finale kwijting ten aanzien van enige aanspraak op 

grond van artikel 45d lid 1 Auteurswet respectievelijk artikel 4 Wet Naburige 

Rechten op een billijke vergoeding voor enige VOD Exploitatie als bedoeld in 

artikel 1 van dit Aanhangsel onder de opschortende voorwaarde dat de 

Producent de verplichtingen uit hoofde van de opdrachtovereenkomst inclusief 

dit Aanhangsel VOD Exploitatie met betrekking tot die VOD Exploitatie 

nakomt en de vergoeding niet langs andere weg door hem of andere partijen in 

de keten wordt teruggehaald van de Maker, zoals door middel van kickback 

constructies. 

3.5 De bepalingen in dit Aanhangsel VOD Exploitatie gelden niet voor andere 

exploitaties dan VOD Exploitatie. De billijke vergoeding ex artikel 45d lid 1 

of 2 Aw respectievelijk artikel 4 WNR voor andere exploitaties zal niet op 

enige wijze met de Billijke Proportionele Vergoeding verrekend worden. 



 

 

 

4. Duur 

De bepalingen in dit Aanhangsel en in het Derdenbeding gelden voor de duur van het 

auteursrecht respectievelijk naburige recht op de Filmwerken waarop het Aanhangsel 

en Derdenbeding van toepassing zijn.  

 

Bijlage: Derdenbeding VOD Exploitatie  



 

 

DERDENBEDING VOD EXPLOITATIE 

 

RODAP en de collectieve beheersorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA hebben 

afspraken gemaakt die tot doel hebben om te bewerkstelligen dat de bij hen 

aangesloten scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en hoofdrolspelers bij overdracht 

van hun rechten met betrekking tot VOD exploitatie aan de producent/omroep, 

rechtstreeks betaling door de VOD exploitanten kunnen vorderen van een Billijke 

Proportionele Vergoeding via deze collectieve beheersorganisaties.  

 

Dit Derdenbeding beoogt door middel van ketting- en derdenbedingen te 

bewerkstelligen dat iedere partij in de distributieketen die overgaat tot geheel of 

gedeeltelijk op het Nederlandse publiek gerichte VOD exploitatie een overeenkomst 

sluit met de gezamenlijke collectieve beheersorganisaties LIRA, VEVAM en NORMA 

voor de betaling van een Billijke Proportionele Vergoeding ten behoeve van de 

scenarioschrijver, hoofdregisseur en hoofdrolspelers. Het Derdenbeding wordt met 

dit doel opgenomen in de opdrachtovereenkomst tussen de Maker en de producent of 

omroep  en in iedere opvolgende overeenkomst in de keten waarin rechten met 

betrekking tot VOD exploitatie worden verleend. De overdracht van deze rechten 

door de maker aan de producent of omroep (voor wat betreft eigen omroep 

producties) is afhankelijk van de ontbindende voorwaarde dat de producent of 

omroep dit Derdenbeding niet volledig en ongewijzigd van toepassing verklaart op 

door hem te sluiten VOD Exploitatieovereenkomsten. 

 

1. DEFINITIES 

De definities gebruikt in dit Derdenbeding hebben de volgende betekenis, 

tenzij anders bepaald in dit Derdenbeding: 

Billijke Proportionele Vergoeding betekent de billijke proportionele 

vergoeding, waarvan de tariefstructuur en de methodiek ingevolge hun 

Convenant d.d. 22 januari 2015 dient te worden overeengekomen tussen 

Rodap en de CBO’s, welke de VOD Exploitant dient te betalen aan de CBO’s 

uit hoofde van de VOD Vergoedingenovereenkomst voor VOD Exploitatie;  

CBO's betekent de gezamenlijk optredende collectieve beheersorganisaties 

LIRA, VEVAM en NORMA. 

Eerste Exploitatie betekent de eerste VOD Exploitatie van het Filmwerk door 

de VOD Exploitant; 

Filmwerk betekent een filmwerk als bedoeld in artikel 45a van de 

Nederlandse Auteurswet; 

Maker betekent 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) en die rechtstreeks 

contractueel is aangesloten bij een van de CBO’s en die een 



 

 

opdrachtovereenkomst heeft gesloten met een Producent voor de levering van 

een bijdrage aan een Filmwerk.  

Producent betekent de partij die een opdrachtovereenkomst sluit of heeft 

gesloten met de Maker voor de levering van een bijdrage aan een Filmwerk. 

Dit kan ook een omroep zijn die rechtstreeks met de Maker contracteert. 

VOD Exploitant betekent elke partij die overgaat tot VOD Exploitatie; 

VOD Exploitatie betekent de  beschikbaarstelling  van een 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. 

VOD Exploitatieovereenkomst betekent de overeenkomst waarbij krachtens 

overdracht, licentie, of anderszins de bevoegdheid wordt verleend cq. 

verkregen, al dan niet op termijn of onder opschortende voorwaarde, tot VOD 

Exploitatie en/of tot het verlenen van toestemming tot VOD Exploitatie aan 

derden.  

VOD Vergoedingenovereenkomst betekent de overeenkomst gesloten tussen 

de CBO’s en de VOD Exploitant op basis van de algemene voorwaarden zoals 

gepubliceerd op de websites van de CBO's op basis waarvan de VOD 

Exploitant zich jegens de CBO's verplicht de Billijke Proportionele 

Vergoeding te betalen aan de CBO's ten behoeve van de Makers; 

 

2.  DIT DERDENBEDING 

2.1  Dit Derdenbeding maakt onderdeel uit van de VOD Exploitatieovereenkomst 

tussen 

Partij 1: [naam en adres] en 

Partij 2: [naam en adres van partij die gerechtigd wordt tot VOD Exploitatie] 

2.2 Dit Derdenbeding is van toepassing op Filmwerken waarvan de rechten tot 

VOD Exploitatie door de Makers zijn overgedragen aan Producenten die ten 

tijde van de productie waren aangesloten bij één van de volgende verenigingen 

of stichtingen: Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele 

Producties RODAP, Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland.  

2.3 Indien de Producent zelf tot VOD Exploitatie overgaat geldt dit Derdenbeding 

ook tussen de Producent en Maker. Voor die VOD Exploitatie geldt de Maker 

als Partij 1 en de Producent als Partij 2.  



 

 

3_. DE BILLIJKE PROPORTIONELE VERGOEDING 

3.1 Partij 2 is verplicht de Billijke Proportionele Vergoeding ten behoeve van de 

Makers aan de CBO's te betalen.  

3.2 Indien Partij 2 overgaat tot VOD Exploitatie, dan zal Partij 2 zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na de totstandkoming van een 

VOD Exploitatieovereenkomst of, indien de Eerste Exploitatie van een 

Filmwerk reeds daarvoor plaatsvindt, binnen 30 werkdagen na die Eerste 

Exploitatie, een VOD Vergoedingenovereenkomst aangaan met de CBO's 

(voor zover niet reeds van kracht tussen de VOD Exploitant en CBO's). 

Voornoemde termijnen van 30 werkdagen zijn pas van toepassing indien de 

CBO’s en RODAP overeenstemming hebben bereikt over de tariefstructuur en 

de methodiek voor de Billijke Proportionele Vergoeding zoals die in de met de 

CBO’s af te sluiten VOD Vergoedingenovereenkomst zullen worden 

gehanteerd. Het doen van opgave van VOD Exploitaties van de Filmwerken 

waarop dit Derdenbeding van toepassing is door Partij 2 vindt plaats conform 

de VOD Vergoedingenovereenkomst. 

3.3 De Billijke Proportionele Vergoeding is verschuldigd voor elke VOD 

Exploitatie door Partij 2 (inclusief alle VOD Exploitaties die hebben plaats 

gevonden voorafgaand aan de ondertekening van de VOD 

Vergoedingenovereenkomst).  

4. OPGAVEVERPLICHTING 

4.1 Partij 2 zal zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst waar dit 

Derdenbeding onderdeel van uitmaakt, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na 

het sluiten van de schriftelijke overeenkomst of de Eerste Exploitatie van het 

Filmwerk (en daar de eerste van), de volgende gegevens doen toekomen aan 

de CBO's: 

(a) een bevestiging van de totstandkoming van de exploitatie 

overeenkomst (waar dit Derdenbeding onderdeel van uitmaakt)
 
op 

grond waarvan de Partij 2 gerechtigd is tot VOD Exploitatie van het 

Filmwerk; 

(b) de partijen bij deze overeenkomst en identificatie van het Filmwerk; en 

(c) een kopie van dit Derdenbeding, geparafeerd door de partijen bij de 

overeenkomst waar dit Derdenbeding deel van uitmaakt.    

4.2 Bij gebreke van een andersluidende afspraak tussen Partij 2 en de CBO’s, 

worden de gegevens als bedoeld in 4.1 aangeleverd in het format zoals 

gepubliceerd op de websites van de CBO’s en RODAP. 

4.3 Opgave aan de CBO's gezamenlijk vindt plaats per email aan het volgende 

emailadres: opgave@pam-cbos.nl. 

4.4 Aan de verplichting van Partij 2 tot gegevensverstrekking als genoemd in lid 1 

is voldaan indien Partij 1 de daar genoemde gegevens reeds binnen de in dat 

lid gestelde termijn volledig en juist aan de CBO’s heeft verstrekt. 



 

 

 

5. DERDEN- & KETTINGBEDING  

5.1 Partij 2  is verplicht dit Derdenbeding ongewijzigd en volledig op te nemen in 

elke VOD Exploitatieovereenkomst die Partij 2 aangaat met derden (met 

inbegrip van Partij 1).  

5.2 Indien Partij 2 nalaat dit Derdenbeding ongewijzigd en volledig op te nemen 

in een VOD Exploitatieovereenkomst met een derde partij, dan is Partij 2 

jegens de CBO’s gehouden de Billijke Proportionele Vergoeding te betalen 

voor VOD Exploitaties door die derde die plaatsvinden tot het moment dat die 

derde alsnog een VOD Vergoedingenovereenkomst aangaat. De omvang van 

de VOD Exploitaties en de daarvoor door Partij 2 verschuldigde Billijke 

Proportionele Vergoeding wordt door de CBO’s redelijkerwijs ingeschat en  

onderbouwd. Deze schatting geldt, voorzover redelijk en onderbouwd, 

behoudens tegenbewijs als de Billijke Proportionele Vergoeding.  Partij 2 is 

niet gehouden tot enige vergoeding van misgelopen Billijke Proportionele 

Vergoeding indien hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen op grond van dit 

Derdenbeding maar de derde partij (als bedoeld in dit artikel) een of meerdere 

verplichtingen uit dit Derdenbeding niet of niet volledig nakomt.  

5.3 Derdenbeding en volmacht: Partij 1 bedingt hierbij onherroepelijk ten behoeve 

van de CBO's dat Partij 2 zich onherroepelijk jegens de CBO's verbindt tot 

nakoming van haar verplichtingen opgenomen in dit Derdenbeding. De CBO's 

zijn bevoegd deze verplichtingen zelfstandig (zonder medewerking van Partij 

1) jegens Partij 2 te handhaven. Voor zover een beroep op dit derdenbeding 

niet mogelijk zou zijn, verleent Partij 1 hierbij aan de CBO's een 

onvoorwaardelijke en onherroepelijke volmacht om zelfstandig (d.w.z. zonder 

medewerking van Partij 2) nakoming te vorderen jegens Partij 2 van de 

verplichtingen in dit Derdenbeding. De CBO's hebben deze volmacht 

aanvaard. 

5.4 De bepalingen van dit Derdenbeding die betrekking hebben op de VOD 

Exploitatieovereenkomst zijn van overeenkomstige toepassing op een 

overgang van VOD Exploitatie rechten als gevolg van executie door een 

pandhouder. In verband hiermede zal de pandgever aan de pandhouder de 

verplichting opleggen om het Derdenbeding van toepassing te verklaren 

tegenover de derde die krachtens executie rechtverkrijgende wordt. 

5.5 De verplichtingen op grond van dit Derdenbeding met betrekking tot VOD 

Exploitatie blijven van kracht gedurende de periode dat dergelijke exploitatie 

plaats vindt, ongeacht of de VOD Exploitatieovereenkomst waar dit 

Derdenbeding onderdeel van uitmaakt is beëindigd of geëxpireerd totdat 

relevante auteursrechten en/of naburige rechten zijn geëxpireerd. 

5.6 Behoudens de bepalingen ten gunste van de CBO's, bevat dit Derdenbeding 

geen bepalingen waarop derden (inclusief maar niet beperkt tot Makers) zich 

bij wijze van een derdenbeding of anderszins op kunnen beroepen.  



 

 

6. TOEPASSELIJK RECHT 

6.1 Dit Derdenbeding wordt beheerst door Nederlands recht. 

6.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met dit Derdenbeding of de daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten en verplichtingen zullen aanhangig worden 

gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam.  

 

 

 


