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Doorgifte

• Richtlijn EU 2019/789 d.d.         

17 april 2019

• Implementatie uiterlijk 7 juni 2021

• Doelstelling: bevorderen van het 

grensoverschrijdend aanbieden 

van content binnen EU

• Concept wetsvoorstel                 

11 september 2019

RICHTLIJN



• Begin jaren 80

• Uitzenden via de ether

• Doorgifte via de kabel

• HR: aparte, secundaire openbaarmaking

• Toestemming van rechthebbenden nodig

• Vergoeding aan rechthebbenden

VOORGESCHIEDENIS

Doorgifte



• Kabelcontract 1984 - 1 oktober 2012

• Kabeldistributeurs betaalden vergoeding voor 

secundaire openbaarmaking

• Aan CBO’s van rechthebbenden

• Buma, Lira, Agicoa, Sekam en Vevam

• Oplopend tot ± € 50 mio op jaarbasis

VOORGESCHIEDENIS

Doorgifte



• Oordeel HR gecodificeerd

• In 1993 in de SatKab-richtlijn (93/83/EEG)

• In 1996 in art. 26a Auteurswet 

• Een verplicht collectief uit te oefenen vergoedingsrecht

• CBO mag ook niet aangeslotenen vertegenwoordigen

CODIFICATIE
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• Vanaf eind 2006 aanlevering via Media Gateway

• Directe injectie van programmasignaal door omroepen

• Geen openbaarmaking aan publiek

DIRECTE INJECTIE

Doorgifte



• HR 28 maart 2014 ECLI:NL:HR:2014:735 (Norma/NL Kabel)

• Bij aanlevering via directe injectie is de daarop volgende doorgifte 

via de kabel geen secundaire, maar een primaire openbaarmaking

• In dezelfde zin HvJ EU 19 november 2015 ECLI:EU:C:2015:764 

(SBS Belgium/Sabam)

• Geen vergoedingsplicht

DIRECTE INJECTIE

Doorgifte



Doorgifte

CONSEQUENTIES

• Einde kabelcontract 1 oktober 2012

• Geen kabelvergoeding meer betaald tot 1 januari 2015

• Overdracht door makers aan CBO’s van toekomstige 

primaire openbaarmakingsrechten (vanaf 2009)

• In strijd met vermoeden van overdracht aan producent 

ex art. 45d lid 1 Aw?



• Lira/Ziggo/Rodap: ECLI:NL:GHAMS:2018:4101

• Rb Amsterdam augustus 2014: eerdere overdracht door 

maker aan CBO prevaleert boven latere overdracht aan 

producent

• Hof Amsterdam 13 november 2018: nee, het is 

andersom

• Vermoeden van overdracht aan producent prevaleert, 

tenzij producent en maker (samen) schriftelijk anders 

overeen komen

• Cassatie ingesteld door Lira

VERMOEDEN VAN OVERDRACHT
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Doorgifte

HUIDIGE SITUATIE

• Vergoeding voor de exploitatie van filmwerken

• Art. 45d lid 1 Aw: de producent betaalt aan individuele 

makers een billijke vergoeding voor exploitatie

• Maker moet zijn auteursrechten overdragen aan de 

producent

• Geen afstand, wel lumpsum mogelijk



Doorgifte

HUIDIGE SITUATIE

• Januari 2015: convenant Rodap/PAM

• 2015 – 2019

• Vergoeding van distributeurs aan PAM

• € 0,18 per abonnee per maand (geïndexeerd)

• Voor lineaire uitzending en catch up max. 14 dagen



Doorgifte

HUIDIGE SITUATIE

• Vanaf 1 juli 2015: Wet ACR

• Vergoeding aan hoofdmakers (art. 45d lid 2 Aw en art. 4 lid 2 WNR)

• Proportionele billijke vergoeding

• Voor uitzending van filmwerk of op enige andere wijze mededelen 

aan het publiek

• Verplicht collectief beheer

• Uitgezonderd V.O.D.



Doorgifte

HUIDIGE SITUATIE

• Arbitrage uitspraak 24 juli 2017 

Rodap/PAM

• Vrijwillig collectief beheer

• Vergoeding voor hoofdmakers te 

betalen door VOD-exploitanten

• 5,2% van bruto omzet minus 25% 

kostenaftrek



Doorgifte

TOEKOMST

• Eind dit jaar aflopen Convenant

• Evaluatie Wet ACR in 2020

• Lira/Ziggo/Rodap arrest Hoge Raad in 2020

• Implementatie Richtlijn Online Omroep


