SEKAM EXPLOITATIEOVEREENKOMST

T.B.V. RECHTSPERSOON

PARTIJEN:
Producent:

____________________________________________

Handelsnaam:

____________________________________________

Rechtsvorm:

____________________________________________

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

____________________________________________

Contactpersoon:

____________________________________________

Postadres:

____________________________________________

Postcode/plaats:

____________________________________________

Telefoonnummer:

____________________________________________

E-mailadres:

____________________________________________

KvK-nummer:

____________________________________________

hierna te noemen "Producent"; en
de Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op Audiovisueel Materiaal, gevestigd te
Amsterdam, hierna te noemen "SEKAM",
zijn overeengekomen als volgt:

1.

Definitie Filmwerk

1.1.

Partijen verstaan in deze overeenkomst onder ‘filmwerk’ een filmwerk zoals bedoeld in
artikel 10 lid 1 sub 10 van de Nederlandse Auteurswet alsmede een film als bedoeld in
artikel 7a van de Wet op de Naburige Rechten.

2.

Overdracht

2.1.

Producent draagt hierbij over en levert aan SEKAM alle hem op het moment van
ondertekening van deze overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst
toekomende, krachtens verdrag of wettelijke regeling waar ook ter wereld bestaande
rechten om toestemming te verlenen of te weigeren of een vergoeding te ontvangen
voor de openbaarmaking van een filmwerk of een gedeelte daarvan gelijktijdig met de
uitzending daarvan, wanneer deze openbaarmaking geschiedt door een ander
organisme dan het organisme dat de oorspronkelijke uitzending verricht. Onder
‘openbaarmaking’ wordt hier verstaan openbaarmaking, waaronder begrepen online
terbeschikkingstelling,

via

kabel,

satelliet,

telefoon,

aardse

zender

of

welk

transportmedium dan ook. Onder ‘uitzending’ wordt hier verstaan iedere vorm van
uitzending via kabel, satelliet, telefoon, aardse zender of welk ander transportmedium
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dan ook, met inbegrip van uitzending welke plaatsvindt door middel van online
terbeschikkingstelling. SEKAM aanvaardt de overdracht van deze rechten.
2.2.

Indien de producent vóór ondertekening van deze overeenkomst rechten als vermeld in
lid 1 aan een derde in exclusieve licentie heeft gegeven of heeft overgedragen, is hij
verplicht zo spoedig als zijn contractuele verhouding met die derde dit mogelijk maakt,
de exclusieve licentie te beëindigen dan wel er zorg voor te dragen dat de door hem
overgedragen in lid 1 genoemde rechten aan hem worden terugovergedragen, en
verbindt hij zich deze rechten alsnog zo spoedig mogelijk aan SEKAM over te dragen.

3.

Lastgeving

3.1.

Indien en voor zover de rechten als vermeld in artikel 2 lid 1 niet ingevolge dat artikel bij
voorbaat aan SEKAM kunnen worden geleverd, verleent de producent aan SEKAM
hierbij een last om in eigen naam en met uitsluiting van de producent deze rechten
waar ook ter wereld uit te oefenen en te handhaven. SEKAM aanvaardt deze last.

3.2.

Producent verleent SEKAM hierbij een last om in eigen naam en met uitsluiting van de
producent de hem toekomende, krachtens verdrag of wettelijke regeling waar ook ter
wereld bestaande, rechten om toestemming te verlenen of te weigeren of een
vergoeding te ontvangen voor:
a.

de uitzending via satelliet voor zover deze uitzending gelijktijdig plaatsvindt met de
aardse uitzending, voor zover gericht op Nederlands gebied;

b.

de uitzending via DVB-T of een soortgelijk medium, van een filmwerk of een
gedeelte

daarvan,

voor

zover

deze

uitzending

(mede)

gericht

is

op

Nederlandstalig gebied;
c.

de ter beschikkingstelling of uitzending langs elektronische weg van een filmwerk
of gedeelte daarvan door, in opdracht of met medewerking van de organisatie die
het filmwerk of gedeelte daarvan als televisieprogramma kan uitzenden, gaat
uitzenden of heeft uitgezonden;

d.

de

exploitatie

van

een

filmwerk

welke

exploitatie

ten

tijde

van

het

vertoningsgereed worden van het filmwerk nog niet bestaat of niet redelijkerwijs
voorzienbaar is;
en deze rechten waar ook ter wereld uit te oefenen en te handhaven. SEKAM
aanvaardt deze last.
3.3.

De lastgeving als vermeld in lid 2 met betrekking tot een bepaalde exploitatievorm kan,
met in achtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze overeenkomst, schriftelijk
door de producent worden opgezegd tegen 31 december van het kalenderjaar met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
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3.4.

De producent verleent SEKAM hierbij last om met uitsluiting van de producent het hem
toekomende recht in vergoedingen te ontvangen voor de exploitatie van een filmwerk
waar ook ter wereld, krachtens verdrag, wettelijke regeling of gebruik waar ook ter
wereld, als voor deze exploitatie geen toestemming vereist is en is gerechtigd deze last
aan derden, met name aan SEKAM Video, over te dragen.

4.

Rechten Producent

4.1.

Voor zover van toepassing, wordt de producent erop gewezen dat rechthebbenden het
recht hebben om de collectieve beheersorganisatie van hun keuze te machtigen de
rechten op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten beschermd
materiaal te laten beheren voor de grondgebieden van hun keuze, ongeacht
nationaliteit, lidstaat en verblijf of vestiging van de rechthebbende.

5.

Aanmelding van werken

5.1.

De producent verbindt zich alle filmwerken ten aanzien waarvan hij bij ondertekening
van de overeenkomst rechthebbende is met betrekking tot de in artikel 2 lid 1
genoemde rechten en de in artikel 3 genoemde lastgeving terstond na ondertekening
bij SEKAM of een door SEKAM aangewezen instantie aan te melden.

5.2.

Met betrekking tot filmwerken ten aanzien waarvan de producent tijdens de duur van
deze overeenkomst rechten als vermeld in artikel 2 lid 1 en artikel 3 lid 2 verkrijgt,
verbindt de producent zich deze werken terstond na de totstandkoming van het
filmwerk respectievelijk verwerving van voornoemde rechten bij SEKAM aan te melden
en de levering van de rechten voor zover vereist te bekrachtigen en, voor zover
bekrachtiging niet mogelijk is, deze rechten alsnog voor de gehele wereld aan SEKAM
over te dragen.

5.3.

Indien de producent ten aanzien van een in artikel 2 lid 1 en artikel 3 lid 2 genoemd
recht mederechthebbende is, vermeldt de producent op het formulier aanmelding van
werken wie de andere mederechthebbende(n) is of zijn, alsmede in welke verhouding
de mederechthebbenden krachtens onderlinge afspraak tot vergoeding gerechtigd zijn.

5.4.

Indien de producent verzuimt om een filmwerk aan SEKAM te melden, kan hij geen
aanspraak op uitkering met betrekking tot het desbetreffende werk doen gelden,
onverminderd zijn verplichting om alsnog dit werk op de aangegeven wijze aan te
melden.

5.5.

SEKAM is gerechtigd de door haar gemaakte kosten die het gevolg zijn van niet juist of
niet volledig melden van werken door de producent, aan de producent in rekening te
brengen. Hetzelfde geldt voor kosten die SEKAM in geval van niet of te laat aanmelden
heeft moeten maken om de aanmelding alsnog in haar bezit te krijgen.
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5.6.

De in de artikelen 2 en 3 en in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde meldingen,
lastgevingen en overdrachten geschieden met gebruikmaking van het daarvoor door
SEKAM vastgestelde formulier ‘Aanmelding van werken’.

6.

Internationale coproducties

6.1.

In geval de rechten als bedoeld in artikel 2 lid 1 dan wel artikel 3 lid 2 met betrekking tot
een internationale coproductie slechts voor een deel van de wereld aan producent
toekomen, vinden de in artikelen 2, 3 en 4 bedoelde overdrachten en lastgevingen
plaats ten aanzien van de landen voor welke voornoemde rechten aan de producent
toekomen.

6.2.

In het in lid 1 genoemde geval maakt producent in het formulier ‘Aanmelding van
werken’ melding van de landen met betrekking tot welke de rechten als bedoeld in
artikel 2 lid 1 en artikel 3 aan producent toekomen.

6.3.

De in artikel 2 lid 1 genoemde rechten met betrekking tot Nederland worden geacht
volledig aan producent toe te komen en derhalve aan SEKAM te zijn overgedragen.

7.

Bevoegdheden SEKAM

7.1.

Ingevolge de overdracht resp. lastgeving als bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, heeft
SEKAM het recht verkregen om als enige, met uitsluiting van ieder ander en van de
producent, de aan haar overgedragen resp. in last gegeven rechten waar ook ter
wereld uit te (doen) oefenen en te (doen) handhaven. Aldus zal SEKAM toestemming
kunnen geven of weigeren tot de handelingen als vermeld in artikel 2 lid 1 en 3 lid 2, de
voorwaarden kunnen vaststellen voor toestemming, alsmede in eigen naam in rechte
kunnen optreden tegen inbreuken op de aan haar overgedragen resp. in last gegeven
rechten en ter zake schadevergoeding vorderen.

7.2.

SEKAM kan ter uitoefening van de in artikel 2 lid 1 en 3 lid 2 genoemde rechten
overeenkomsten sluiten met binnen- en buitenlandse organisaties wier doelstelling
gelijk of verwant is aan die van SEKAM.

7.3.

SEKAM is gerechtigd in bepaalde landen of gevallen af te zien van de uitoefening van
de in artikel 2 lid 1 of 3 lid 2 genoemde rechten. SEKAM kan de producent op diens
verzoek schriftelijk toestemming verlenen om het recht in het betreffende land/geval
zelf uit te oefenen en/of te handhaven totdat SEKAM de uitoefening in het betreffende
land/geval aanvangt of herneemt.

8.

Overige verplichtingen producent

8.1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3, is het de producent niet toegestaan de in
artikel 2 lid 1 en 3 lid 2 genoemde rechten, zolang SEKAM deze mag uitoefenen en
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handhaven, zelf uit te oefenen en te handhaven, aan anderen over te dragen of een
beperkt recht daarop te vestigen of aan anderen last of volmacht tot uitoefening en
handhaving van deze rechten te geven, één en ander op verbeurte van een boete van
€ 500,- voor elke overtreding van dit verbod.
8.2.

In uitzonderingsgevallen kan het bestuur van SEKAM aan de producent schriftelijke
toestemming verlenen om de in artikel 2 lid 1 en 3 lid 2 genoemde rechten zelf uit te
oefenen en/of te handhaven.

8.3.

De producent verbindt zich, indien en voor zover SEKAM voor de uitvoering van deze
overeenkomst zijn persoonlijke medewerking nodig acht, die medewerking op eerste
schriftelijk verzoek van SEKAM in redelijkheid te verlenen. In geval van verzuim kan het
bestuur van SEKAM een boete opleggen van ten hoogste € 500,-.

8.4.

De producent verbindt zich al datgene te doen wat redelijkerwijs mogelijk is teneinde
een efficiënte controle op het gebruik van zijn werken door SEKAM mogelijk te maken.

8.5.

Indien SEKAM daartoe de wens te kennen geeft, zal de producent al datgene doen wat
redelijkerwijs mogelijk is om te bevorderen dat de filmwerken ten aanzien waarvan hij
rechthebbende is, worden voorzien van een door SEKAM nader aan te duiden code,
tenzij de redelijkheid zich hiertegen zou verzetten.

9.

Garantie en vrijwaring

9.1.

De producent staat er voor in dat hij op het moment van overdracht en lastgeving
ingevolge deze overeenkomst beschikt over de rechten als vermeld in artikel 2 en
artikel 3.

9.2.

De producent garandeert SEKAM ten aanzien van alle bestaande en toekomstige
filmwerken waarvan SEKAM de in artikel 2 lid 1 en 3 lid 2 genoemde rechten ingevolge
deze overeenkomst uitoefent en handhaaft, resp. doet uitoefenen en handhaven, dat
deze niets behelzen dat een inbreuk betekent op het auteursrecht of enig ander
absoluut recht van een derde of dat anderszins onrechtmatig jegens een derde is.

9.3.

De producent staat er voor in dat de op het door hem ingediende formulier ‘Aanmelding
van werken’ ingevulde informatie alsmede andere door hem in h et kader van deze
overeenkomst aan SEKAM medegedeelde informatie juist en volledig is.

9.4.

De producent vrijwaart SEKAM tegen eventuele acties uit hoofde van het bepaalde in
lid 1, 2 en 3, alsmede tegen de gevolgen die dergelijke acties voor SEKAM met zich
meebrengen, met inbegrip van de kosten welke SEKAM moet maken om aanspraken
van derden af te weren.
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10.

Repartitie

10.1.

SEKAM is gehouden de door haar te genereren opbrengsten ter zake van de
uitoefening van de in artikel 2 lid 1 en artikel 3 lid 2 genoemde rechten aan de
producent uit te keren met inachtneming van het in de statuten genoemde reglement op
de repartitie.

10.2.

Hetgeen in lid 1 is bepaald, lijdt uitzondering ten aanzien van werken die iets behelzen
dat inbreuk betekent op het auteursrecht of enig ander absoluut recht van een derde of
dat anderszins onrechtmatig jegens een derde is.

10.3.

Indien SEKAM gelden ontvangt ten aanzien waarvan de producent krachtens wet of
(collectieve) overeenkomst gehouden is deze aan auteur(s) of aan uitvoerende
kunstenaar(s) door te betalen, kan SEKAM volstaan met uitkering van dat bedrag aan
de collectieve organisatie van die auteurs of uitvoerende kunstenaars. Mocht SEKAM
kiezen voor uitkering van dat bedrag aan de producent dan vrijwaart de producent
SEKAM tegen aanspraken van auteurs en uitvoerende kunstenaar(s) ter zake.

11.

Cessie en pand

11.1.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SEKAM is de producent niet
bevoegd bestaande dan wel toekomstig vorderingen op SEKAM aan derden over te
dragen, te verpanden, dan wel aan derden enig ander recht ter zake van bedoelde
vorderingen te verlenen.

12.

Gebruik van gegevens

12.1.

SEKAM zal haar in verband met deze overeenkomst ter beschikking komende
gegevens uitsluitend gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit
voortvloeit uit een wettelijke verplichting of noodzakelijk is voor het bereiken van haar
statutaire doelstelling. In dit verband is SEKAM gerechtigd om de gegevens welke haar
in het kader van deze overeenkomst door producent zijn medegedeeld, alsmede de
gegevens welke in de aankondiging en/of aftiteling van het filmwerk vermeld staan, met
het oog op haar statutaire doelstelling op te nemen in een databank en als onderdeel
van deze databank aan derden ter beschikking te stellen.

13.

Begin en einde van de overeenkomst

13.1.

Deze overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening en wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd.

13.2.

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3, eindigt deze overeenkomst:
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a.

door schriftelijke opzegging aan de andere partij tegen 31 december van het
kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie
maanden;

b.

indien de producent een maatschap, v.o.f. of rechtspersoon is, met onmiddellijke
ingang door ingang door ontbinding van de maatschap, v.o.f. of rechtspersoon;

c.

met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging door SEKAM in geval
redelijkerwijs niet van SEKAM gevergd kan worden dat de overeenkomst met de
producent voortduurt.

13.3.

Indien de overeenkomst eindigt op de wijze als bedoeld in lid 2, zal SEKAM de reeds
ontvangen gelden uitkeren aan de producent met inachtneming van de bepalingen uit
deze overeenkomst.

13.4.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is iedere partij gerechtigd de
overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de
andere partij de overeenkomst, na daartoe schriftelijk een redelijke termijn te zijn
gesteld, niet nakomt, tenzij de bijzondere aard of geringe betekenis van de
tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt.

13.5.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel, is de producent gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen in verband met
faillissement van SEKAM.

13.6.

Zodra de uitoefening van de in artikel 2 lid 1 rechten door SEKAM uit hoofde van deze
overeenkomst een einde heeft genomen, draagt SEKAM de aan haar overgedragen
rechten aan de producent terug over.

13.7.

SEKAM wijst de producent erop dat hij het recht heeft om de rechten uit artikelen 2h, 2i,
2m, 2o, 5f en 22 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties – voor zover van toepassing – kan blijven uitoefenen totdat de
beëindiging van deze overeenkomst is ingegaan en de rechten terug zijn overgedragen
aan de producent.

14.

Licenties

14.1.

De producent blijft bevoegd om licenties te verlenen voor niet-commercieel gebruik van
rechten op grond van in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten beschermd
materiaal.

15.

Communicatie, adreswijziging en wijziging rechtsvorm

15.1.

Iedere communicatie tussen SEKAM en het Bureau met de producent kan elektronisch
geschieden tenzij de wet anders bepaalt. Voor de contactgegevens van SEKAM wordt
verwezen naar artikel 15.4 van deze overeenkomst en de Website. De door het Bureau
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opgeslagen versie van de communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens
tegenbewijs door de Producent.
15.2.

De Producent dient een wijziging in zijn adres- en/of betalingsgegevens of verandering
van rechtsvorm waarin hij zijn bedrijf of beroep uitoefent, onverwijld aan het Bureau
mede te delen.

15.3.

Indien SEKAM aan de producent een schriftelijke mededeling heeft te doen, is SEKAM
gedechargeerd door deze mededeling aan het laatste bij haar bekend gemaakte adres
van de producent te richten.

15.4.

SEKAM zal de producent informeren over ontwikkelingen die van beduidende invloed
zijn voor de (hoogte van) incasso en verdeling van Vergoedingen.

15.5.

Onverminderd het recht van de Producent om op andere rechtsgeldige wijze
kennisgevingen en/of mededelingen te doen, zullen alle kennisgevingen of andere
mededelingen die krachtens deze Overeenkomst zijn vereist of toegestaan worden
geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk worden gedaan en zijn
ontvangen op de navolgende (e-mail)adressen:
Indien gericht aan SEKAM:

Indien gericht aan het Bureau:

SEKAM

Servicebureau Filmrechten

t.a.v.: de voorzitter

t.a.v.: de directie

Oostenburgervoorstraat 94-96

Oostenburgervoorstraat 94-96

1018 MR Amsterdam

1018 MR Amsterdam

E-mail: info@sekam.org

E-mail: info@sbfonline.org

16.

Register van aangeslotenen

16.1.

SEKAM houdt een register van aangeslotenen bij en actualiseert het register
regelmatig.

17.

Statuten en reglementen

17.1.

Het in de statuten van SEKAM genoemde reglement op de repartitie is, indien en zodra
dit reglement door SEKAM is aangenomen, van toepassing op en wordt geacht deel uit
te maken van deze overeenkomst.

17.2.

SEKAM heeft een geschillenreglement en een klachtenprocedure vastgesteld. Deze
documenten zijn gepubliceerd op de website van SEKAM: www.sekam.org.

17.3.

De producent verklaart de bij ondertekening geldende statuten en reglementen van
SEKAM, welke allen gepubliceerd zijn op www.sekam.org, te kennen en zich te zullen
gedragen naar de statuten en reglementen van SEKAM, zoals die thans luiden of in de
toekomst krachtens rechtsgeldige tot stand gekomen besluit van SEKAM zullen luiden.

8/9

17.4.

Indien de producent naar het bindend oordeel van het bestuur van SEKAM bij herhaling
of in zeer ernstige mate handelt in strijd met de statuten of de reglementen, dan wel
anderszins daden verricht die schade kunnen berokkenen aan SEKAM of andere bij
SEKAM aangesloten producenten, kan het bestuur de producent een boete opleggen
van ten hoogste € 500,-.

18.

Voorgaande overeenkomsten

18.1.

Deze overeenkomst vervangt alle tussen de producent en SEKAM bestaande
overeenkomsten ter zake van de uitoefening en handhaving van de in artikel 2 lid 1 en
3 lid 2 genoemde rechten.

19.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

19.1.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2.

Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of de uitvoering daarvan worden,
indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, bij uitsluiting beslist door de
bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus in tweevoud ondertekend:

________________________

________________________

Producent

SEKAM

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Plaats:

Plaats
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