
 

 

ADDENDUM BIJ CONVENANT RODAP / PAM CBO’s 
 
 
Partijen: 
 

I. Stichting Lira 

II. Stichting VEVAM 

III. Stichting Norma 

IV. de vereniging RoDAP  

V. NPO 

VI. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RTL 

VII. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALPA 

VIII. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAIW 

IX. Canal+ Luxembourg S.à r.l., h.o.d.n. “M7 Group”, gevestigd te Luxemburg, 2 Rue Albert 

Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxemburg, ingeschreven in het Registre de 

Commerce onder nummer B87.905 

X. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V., statutair 

gevestigd te Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 27124701; 

XI. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo B.V., gevestigd te 

Utrecht (3511 WR) aan de Boven Vredenburgpassage 128, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 37026706; 

XII. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ziggo Services B.V., 

gevestigd te Utrecht (3511 WR) aan de Boven Vredenburgpassage 128, ingeschreven 

in het handelsregister onder nummer 6239344; 

XIII. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TMobile / Tele2; 

 

Partij I t/m III, hierna te noemen “PAM CBO’s” 

Partij IV, hierna te noemen “RODAP”  

Partij I t/m XIII hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’ 

Partij V t/m XIII, hierna te noemen “de leden van RODAP” 



 

 

Ten aanzien van partijen V t/m XIII geldt dat de rechten en verplichtingen in deze 

Overeenkomst worden verleend aan en gelden voor partijen en haar deelnemingen en 

groepsmaatschappijen zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek. Ten 

aanzien van Partij X KPN B.V.: Digitenne B.V. is hiervan uitgezonderd en is geen partij 

bij dit Addendum. 

 

OVERWEGENDE DAT: 

A. Partijen een convenant hebben gesloten met ingang van 1 januari 2015 over een 
proportionele billijke vergoeding voor het openbaar maken van filmwerken aan de 
door PAM CBO’s vertegenwoordigde hoofdmakers middels Basic Media Services 
(“BMS”) door de bij RODAP aangesloten partijen (het "Convenant"); 

B. Partijen de wens hebben om het Convenant dat is afgelopen op 31 december 2019 te 
verlengen onder aanvullende voorwaarden en een aantal aanvullende afspraken 
hebben gemaakt en deze verlenging en aanvullende afspraken wensen vast te leggen 
in een addendum op het Convenant (‘het Addendum’); 

C. De in dit Addendum met een hoofdletter gehanteerde begrippen dezelfde betekenis 
hebben als in het Convenant als zodanig zijn aangeduid; 

 
 
 
ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 

1. In de eerste helft van oktober 2020 hebben afsluitende onderhandelingen 
plaatsgevonden tussen delegaties van de PAM CBO’s en de Vereniging RODAP 
onder leiding van de voorzitters van PAM en RODAP in verband met het aflopen per 
31 december 2019 van het Convenant, gesloten tussen partijen in 2015 met een 
looptijd van 5 jaar. Afgesproken is dat de bij RODAP aangesloten aanbieders van 
televisie- en radiopakketten na 1 januari 2020 de in het Convenant overeengekomen 
BMS vergoeding van 18 Eurocent per abonnee per maand bij wijze van voorschot 
doorbetalen. 

 
2. Op 16 oktober 2020 is door de onderhandelingsdelegaties een akkoord bereikt over 

de verlenging van de afspraken ter zake de BMS vergoeding als bedoeld in het 
Convenant tevens inhoudende de proportionele billijke vergoeding als bedoeld in 
artikel 45d lid 2 Auteurswet voor de periode 2020 tot en met 2024, alsmede een 
nabetaling van een extra vergoeding als bedoeld in artikel 45 d lid 2 Auteurswet voor 
het doorgeven/uitzenden van andere zenders dan de RODAP zenders middels BMS 
sinds 1 januari 2015. Dit akkoord, dat in totaal een periode van 10 jaar betreft (de 
jaren 2015 tot en met 2024), luidt als volgt. 

 
3. De door RODAP vertegenwoordigde distributeurs als bedoeld in het Convenant die 

partij zijn bij dit Addendum betalen voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 
december 2020 een aanvullende vergoeding van 1,5 Eurocent per abonnee per 
maand bovenop de vergoeding van 18 Eurocent per abonnee per maand, zoals 
voorzien in het Convenant, betaalbaar per uiterlijk 31 december 2020. Voor 2020 
betalen zij inclusief voornoemde aanvullende vergoeding 19,5 Eurocent per abonnee 
per maand en de gedurende 2020 door hen reeds betaalde vergoedingen worden 
daarmee verrekend. 

  



 

 

 
4. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de volgende nieuwe tarieven per abonnee per 

maand overeengekomen: 

 
       2021 en 2022  2023 en 2024 
 

Staffel 1  0 - 39 zenders   19 cent  19,5 cent 

Staffel 2 40 - 79 zenders  21 cent  22 cent 

Staffel 3 80 - 119 zenders  21,5 cent   22,5 cent 

Staffel 4 120+ zenders   22 cent  23 cent 

 
5. Met ingang van 1 januari 2024 wordt het tarief van 2023 verhoogd op basis van de 

CBS Consumentenprijsindex afgeleid (CPI afgeleid), alle huishoudens, reeks 2015 = 
100, gemeten tussen 1 juni 2023 en de afgeleide consumentenprijsindex per 1 juni 
van 2022. Indien deze indexatie negatief is blijft het tarief ongewijzigd. 

 
6. Voor het jaar 2022 is overeengekomen dat in plaats van indexering van het tarief 

2021 door RODAP een extra vergoeding van 300.000 Euro aan de PAM CBO’s wordt 
betaald. Dit bedrag wordt voor 50% voldaan op uiterlijk 30 juni 2022 en voor 50% op 
uiterlijk 31 december 2022. 

 
7. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
 
8. Bij de toepassing van het nieuwe tarief voor de jaren 2021 e.v. en de berekening van 

de verschuldigde vergoeding per abonnee per maand per aanbieder tellen alle 
zenders in een pakket, waartoe de aanbieder de abonnee al dan niet via een app op 
basis van een abonnement toegang geeft, zonder enige vorm van nadere weging 
mee, met uitzondering van de lokale zenders (niet zijnde regionale zenders, thans 13 
verenigd in RPO), die worden ongeacht het doorgegeven aantal als 1 zender 
gerekend en meegeteld. 

  
9. De overeengekomen vergoedingen voorzien in de vergoeding vanaf 1 januari 2015 

voor alle bestaande en voor de (nabije) toekomst voorzienbare aanspraken ten 
aanzien van BMS uitzending en doorgifte van radio en televisieprogramma’s, 
waaronder ook de aanspraken in dat verband die voortvloeien uit de implementatie 
van de Online Omroeprichtlijn, van de door de PAM CBO's vertegenwoordigde 
makers en uitvoerende kunstenaars, met uitzondering van de uitvoerende 
(muziek)kunstenaars, welke door Norma via het audio-loket worden 
vertegenwoordigd, ter zake de BMS doorgifte van radio- en televisiezenders als 
bedoeld in het Convenant1.  

 
10. De VIDEMA exploitaties (Gesloten Netwerken en Groepstelevisie) zijn hiervan 

expliciet uitgezonderd. 
 

 
1 Partijen zijn het niet eens over de positie van pakketaanbieders zoals NL Ziet in dit verband. De PAM CBO’s 
zijn van mening dat op grond van artikel 45d lid 2 Aw de vergoedingen voldaan moeten worden door alle 
aanbieders van pakketten in abonnementsvorm en RODAP is van mening dat de vergoeding voor BMS 
activiteiten van de bij RODAP aangesloten omroepen is inbegrepen in de door distributeurs te betalen 
vergoeding, dus ook diensten van omroepen die in pakketvorm worden aangeboden, zoals NLZiet. 



 

 

11. Voor zover in dit Addendum niet uitdrukkelijk anders is bepaald, blijven de 
uitgangspunten en definities van het Convenant gehandhaafd. In geval van 
tegenstrijdigheden, prevaleert het bepaalde in dit Addendum. 

 
12. Elke distributeur is afzonderlijk jegens de PAM CBO’s aansprakelijk voor de 

nakoming van de betalingsverplichtingen die voor distributeur ontstaan door 
individuele ondertekening van dit Addendum. RODAP is daarvoor niet aansprakelijk, 
uitgezonderd de extra vergoeding als genoemd in 6. De leden van RODAP staan 
garant voor betaling van het in dit punt genoemde bedrag dat RODAP verschuldigd 
is.  
 

13. De vrijwaring die namens de PAM CBO’s aan de leden van RODAP in ruil voor 
betaling van de vergoeding wordt verleend als omschreven in het Convenant zal 
tevens zien op de in dit Addendum voorziene aanpassingen, hetgeen betekent dat de 
vrijwaring ook ziet op de door PAM vertegenwoordigde niet-hoofdmakers als bedoeld 
onder punt 9 en de BMS uitzending en doorgifte van de niet RODAP zenders ten 
aanzien waarvan in dit Addendum aanvullende afspraken zijn gemaakt2. Behoudens 
het hiervoor bepaalde is de vrijwaring ongewijzigd ten opzichte van het bepaalde bij 
het Convenant van 2015: de vergoeding en vrijwaring ziet niet op mogelijke 
aanspraken van makers en/of uitvoerende kunstenaars uit common law landen, in het 
bijzonder Amerikaanse makers.  

 
14. De verdeling van de vergoedingen behoort tot de uitsluitende competentie van de 

PAM CBO’s. 
 
15. Partijen hebben geen akkoord bereikt over een vergoedingsregeling voor de door 

LIRA en VEVAM vertegenwoordigde makers voor de periode vanaf het einde van het 
Kabelcontract per 1 oktober 2012 tot en met 31 december 2014, de periode 
voorafgaande aan het Convenant. LIRA en VEVAM, enerzijds, en de leden van 
RODAP anderzijds, behouden zich in dat verband alle rechten voor.  

 
16. Voor EMS spraken partijen af om separaat verder te overleggen over de status van 

het VCB model, zoals dit was opgenomen in het Convenant van 2015, onder 
verwijzing naar de nog lopende correspondentie tussen partijen dienaangaande.  

17. Dit Addendum wordt aangegaan met terugwerkende kracht met ingang van 1 
januari 2015 en loopt tot en met 31 december 2024. 
 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op 15 januari 2021 
 
ZIGGO B.V.        Stichting Lira 
Ziggo Services  B.V.     Stichting VEVAM 
KPN B.V.      Stichting Norma 
T Mobile Tele 2 Nederland BV 
CAIW/Delta 
Canal+ Luxembourg S.à r.l.  
NPO 
RTL 
TALPA 
Vereniging RODAP 

 
2 Partijen zijn het niet eens over de positie van NLZiet e.d. in dit verband, zie noot 1. 


