Vergoedingen voor openbaarmaking?
Natuurlijk via StOP nl !

Nieuwsbrief StOP nl
Nederlandse producenten kunnen voor uitzendingen vanaf 1 oktober 2012 in aanmerking
komen voor een collectieve vergoeding via StOP nl.
De vergoeding wordt uitgekeerd door het Servicebureau Filmrechten. Het Servicebureau
verzorgt eveneens uitkeringen namens SEKAM. Dit betreft vergoedingen voor filmwerken
die in het buitenland zijn uitgezonden, vergoedingen voor gesloten netwerken en groepstelevisie. Daarnaast worden de uitkeringen verzorgd in verband met de Thuiskopieheffing
namens SEKAM Video.

Wilt u uw vergoedingen ook de komende jaren ontvangen? Sluit u dan nu aan bij StOP nl en
registreer uw rechten online bij het Servicebureau Filmrechten. Zij zijn door rechtstreekse
incasso en een efficiënte werkwijze in staat uw toekomstige vergoeding snel en tegen een
lager kosteninhouding uit te keren.
Hieronder zullen we u uitleg geven over StOP nl, de achtergronden en hoe u zich kunt
aansluiten bij StOP nl.

Wat is StOP nl ?
StOP nl (Stichting Onafhankelijke Producenten
Nederland) is een stichting die is opgericht op 23
februari 2012. Bij deze stichting kunnen zich alle
in Nederland woonachtige natuurlijk personen
of in Nederland gevestigde rechtspersonen aansluiten die als voornaamste activiteit hebben het
tot stand brengen van filmwerken met het oog
op de exploitatie daarvan op de Nederlandse
markt.
Deze producenten mogen echter geen omroep
zijn of deel uitmaken van een omroep. StOP nl
is dus een belangenorganisatie voor onafhankelijke Nederlandse producenten. Deze belangenbehartiging is breder dan u gewend bent van
een collectieve beheersorganisatie.

Wat is RoDAP en wat is de relatie met StOP nl ?
RoDAP staat voor Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties. Deze vereniging
is in december 2011 opgericht door Producenten, Omroepen en Distributeurs, dat wil zeggen
alle partijen in de keten van productie tot en met distributie van audiovisuele werken.
RoDAP heeft tot doel om in de steeds complexere juridische wereld zekerheid te geven dat
iedere partij zijn functie kan blijven vervullen bij het creëren, openbaar maken en distribueren
van audiovisuele werken.

Door middel van deelname aan RoDAP hebben NCP en FPN afspraken weten te maken
met distributeurs en een collectieve vergoeding voor producenten overeengekomen .
De vergoeding die producenten langs deze weg ontvangen is niet gebaseerd op retransmissie maar
betreft een commerciële vergoeding voor de openbaarmaking van een filmwerk. StOP nl is één van
de partijen in RoDAP.

Wat is het doel van StOP nl ?
StOP nl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal
staat dat de belangen van bovengenoemde
producenten zo goed mogelijk worden behartigd.
StOP nl doet dit in algemene zin onder meer bij
de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek
of welk platform hiervoor wordt gebruikt. StOP nl
doet dit meer specifiek door de belangen van de
producenten te behartigen binnen RoDAP en
door de statutaire doelstellingen van RoDAP na te
streven.
StOP nl wil daarnaast de positie van producenten
versterken door onder meer de professionele
beroepsorganisaties van de producenten te
verstevigen.

Belang van professionele beroepsorganisaties
StOP nl hecht daarnaast grote waarde aan het versterken van de professionele beroepsorganisaties. StOP nl ondersteunt de organisaties financieel en via StOP nl wordt het belang van
het lidmaatschap van deze verenigingen onder de aandacht gebracht van de aangeslotenen.

StOP nl wordt bestuurd door de beroepsorganisaties NCP FPN, SEKAM, DPN en ApN Door het
lidmaatschap van een van de beroepsorganisaties kan direct invloed worden uitgeoefend
op het beleid van StOP nl en uiteindelijk van RoDAP.

Hoe sluit u zich aan en wat betekent dat
voor u?
Op de website kunt u een lastgevingsovereenkomst en
repartitiereglement vinden om u en uw organisatie bij
StOP nl aan te sluiten. U geeft daarmee een exclusieve last
en volmacht aan StOP nl om namens u in te stemmen met
verspreiding ‘via de omroep’ door de kabelaars. Het gaat hier
om verspreiding via de zogenaamde Basic Media Service
(BMS) door de omroepen en de (kabel)distributeurs. De
producent blijft ondanks deze volmacht volledig bevoegd
om met wie dan ook afspraken te maken over uitzending en
verdere exploitatie van zijn programma’s of films.
Wanneer de producent afspraken maakt met een bij RoDAP
aangesloten omroep (RTL, SBS of NPO) voor verspreiding via
BMS in Nederland dan kan alleen StOP nl over de doorgifte
daarvan door bij RoDAP aangesloten (kabel)distributeurs
afspraken maken en daarvoor vergoedingen innen. Om te
voorkomen dat StOP nl vergoedingen zou betalen aan de
verkeerde partij kan de producent na aansluiting bij StOP nl
daarover zelf geen afspraken meer maken met derden en
evenmin aan andere partijen een zelfde volmacht geven,
of de (auteurs)rechten die aan de volmacht ten grondslag
liggen zonder toestemming van StOP nl aan een derde over
te dragen of licentie te geven.

U sluit zich bij StOPnl aan door het ondertekenen en retourneren
van de lastgevingsovereenkomst.
StOP nl maakt voor de verdeling van gelden gebruik van de online-service FReD, waarmee rechthebbenden
de mogelijkheid wordt gegeven hun filmwerken te registreren en hun rechten daarop te claimen. Op die
wijze kan een rechthebbende aanspraak maken op beschikbare vergoedingen die worden uitgekeerd
door StOP nl.

Met de username en wachtwoord kunt u via de volgende link inloggen in FReD: www.sbfonline.org.
Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen onder nummer +31(0)20 6765 088 of
per e-mail via info@sbfonline.org.

Voor meer informatie of vragen kunt u onze
website www.stop-nl.nl raadplegen of een mail
sturen naar: info@stop-nl.nl
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