Toelichting Opgave-formulier VOD Vergoedingenovereenkomst
Onderstaand vindt u de toelichting op de Excel werkmap ten behoeve van de opgave
conform artikel 5 van de VOD Vergoedingenovereenkomst. In de werkmap zijn tevens
definities en toelichtingen opgenomen. Onderstaande toelichting geldt als aanvulling.
Mochten er zaken niet duidelijk zijn dan kunt u contact opnemen met Stichting LIRA.
Werkblad 1: Standalone VOD
Dit werkblad vult u in als de door u aangeboden VOD dienst geen onderdeel uitmaakt
van een bundel van diensten, en er apart voor de VOD dienst wordt betaald door de
consument.
Naast de naam van de dienst in de eerste kolom, vult u in de tweede kolom in wat de
aard van de dienst is. Dit is als volgt in de VOD Vergoedingenovereenkomst
gedefinieerd:
- T-VOD (Transactional Video on Demand): VOD Exploitatie (anders dan T-BOD) waarbij de VOD
Exploitant aan de afnemer een vergoeding per opgevraagd Filmwerk in rekening brengt.
- S-VOD (Subscriptional Video on Demand): VOD Exploitatie (anders dan S-BOD) waarbij de afnemer voor
een bepaalde periode toegang krijgt tot een catalogus aan Filmwerken in ruil voor betaling van een
periodieke vergoeding.
- T-BOD (Transactional Broadcast on Demand): VOD Exploitatie met betrekking tot filmwerken die de
VOD Exploitant voorafgaand aan de terbeschikkingstelling of na afloop aan de terbeschikkingstelling
lineair uitzendt en waarbij de VOD Exploitant aan de afnemer een vergoeding per opgevraagd Filmwerk in
rekening brengt.
- S-BOD (Subscriptional Broadcast on Demand): VOD Exploitatie met betrekking tot filmwerken die de
VOD Exploitant voorafgaand of na afloop van de terbeschikkingstelling lineair uitzendt en waarbij de
afnemer voor een bepaalde periode toegang krijgt tot deze Filmwerken in ruil voor betaling van een
periodieke vergoeding.

In de derde kolom dient het omzet-bedrag te worden vermeld exclusief btw en in de
vierde kolom het totaal aantal opgevraagde werken binnen de specifieke VOD dienst
Werkblad 2: Gebundelde diensten
Dit werkblad vult u in als filmwerken worden aangeboden als onderdeel van een
totaalpakket dat is afgenomen tegen één bundelprijs met meerdere diensten (zoals
internet, telefonie).
Naast de naam van de VOD dienst (kolom 2), vult u in de eerste kolom de naam van het
dienstenpakket oftwel de bundelnaam in. Vervolgens wordt in kolom 3 de totale
bundelomzet vermeld exclusief btw en in kolom 4 de prijs van de bundel. Mocht de prijs
van de VOD dienst als zodanig apart worden vermeld in de facturering of informatie aan
consument, dan kunt u dat in de vijfde kolom opnemen. Mocht er geen standalone prijs
bekend zijn, dan zal bij de verwerking van de opgave de stand-alone prijs van een
vergelijkbare aanbieder als uitgangspunt worden genomen. In de laatste kolom dient
het totaal aantal opgevraagde werken te worden vermeld binnen de bundel.
Werkblad 3: PAM repertoire opgave
In dit werkblad geeft u informatie over (uitsluitend) de opgevraagde PAM Filmwerken.
Mocht u over het ISAN of EIDR nummer beschikken dan kunt u volstaan met de titel –bij
een serie per aflevering- het ISAN of EIDR nummer en het aantal opvragingen. Mocht u
daar niet over beschikken, dan dient u alle kolommen in te vullen. Daarbij is het met
name van belang dat u bij (televisie)series de gevraagde informatie per aflevering
opgeeft, onder vermelding van het seizoen van en afleveringsnummer. De duur van het
filmwerk en de namen van de makers en uitvoerende hoeft u alleen opgeven als u
daarover beschikt.

