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Geachte mevrouw
In aansluiting op uw brieF von 9 oktober l maakt RODAP graag gebruik von de
mogelijkheid om u te informeren over de ontwikkelingen in do sector na de implementatie
von de wetACR.
RODAP is een vereniging van producenten, omroepen en distributeurs die speciFiek gericht
zijn op het Nederlandse publiek. Binnen RODAP zijn vrijwel aiie Nederlandse film- en
televisi.produc.nten (via SIOPnI) vertegenwoordigd, alsmede Nederlandse omroepen en
distributeurs. In een steeds complexere juridische orngevingp stelt RODAP zich ten doel te
verzekeren dat hoor leden hun functie kunnen blijven vervullen bij het creören en
toegankelijk maken van (audio)vïsuele werken voor de consument. RODAP voorziet
daartoe in hot onderhandelen van collectieve regelingen met de betreffende collectieve
beheersorgonisoties (von makers) voor betaling van op outeurs- en/of naburige rechten
van derden gebaseerde vergoedingen, Voorbeelden hiervan zijn de regelingen met
Pictoright, met het zogenaamde Muziokloket (zie
/jywstjjnnornia,nl/nieuwsjrecFthobbenden-maken-rodcgken.
en de onderhandelingen met PAM.
Gezien het voorgaande is RODAP op generlei wijze betrokken bij individuele
onderhandelingen over de verlening of overdracht van exploitoiiebevoegdheden door
makers aan producenten of aan omroepen en de billijke vergoeding daarvoor. Aldus
h..Ft RODAP geen zicht op de aspecten van de wel ACR die betrekking hebben op die
onderhandelingen. RODAP beperkt zich daarom tot de hoor oongoande ontwikkelingen
en don in het bijzonder op de wettelijk verplichte collectieve vergoeding von artikel 45d
lid 2 voor lineotre tvuîtzending en de vrijwillige collectieve vergoeding voor video-vn
demand-exploitotie in Nederland.
Zoals hiervoor genoemd, heeft RODAP regelingen getroffen met organisaties als Pictoright
en het Muziekloket. Daarnaast heeft RODAP recentelilk haar onderhandelingen afgerond
met PAM. Die onderhandelingen betroffen de collectieve vergoeding voor de verspreiding
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