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Rechtenjungle 
 
IPTV: buzzword van 2005, belofte van 2006. Veel internetproviders willen toegang tot de 
mediamarkt om televisie via internet aan te bieden. Zij willen concurreren met de 
kabelmaatschappijen die nu een monopoliepositie bezitten op de uitzending van televisie 
via de kabel. Wat de internetproviders daarvoor nodig hebben zijn de rechten op content. 
Versatel betaalde al de lieve som van 30 miljoen euro voor de internetrechten van het 
betaalde voetbal. Nu moeten internetproviders deals sluiten met de omroepen, 
filmmaatschappijen en Buma/Stemra om hetzelfde programmapakket aan te kunnen 
bieden als de consument via de kabel ontvangt. 
 
En daar loert een adder onder het gras. De vraag is of die partijen wel beschikken over 
de internetrechten op de programma’s. Toen De Volkskrant in 1996 besloot de columns 
van Jan Mulder op de internetsite van De Volkskrant te plaatsen, leidde dat tot een 
rechtszaak. Mulder stelde zich op het standpunt dat hij De Volkskrant slechts 
toestemming had gegeven voor publicatie in de papieren krant, niet voor 
internetpublicatie. De rechtbank stelde Mulder in het gelijk: indien De Volkskrant zijn 
columns op internet wilde plaatsen, moest er opnieuw afgerekend worden. 
 
Hetzelfde kan zich voordoen bij IPTV. Een omroep kan indertijd een programma hebben 
gekocht van Endemol voor uitzending via de kabel, maar dat betekent niet zij dat ook de 
rechten hebben om het programma via internet uit te zenden. Nog ingewikkelder wordt 
het als Endemol bijvoorbeeld een co-producent heeft ingeschakeld die zijn rechten 
slechts heeft overgedragen voor kabeluitzendingen. De kans dat er ergens iets in de 
rechtenketen mis is gegaan is groot bij televisie. Bij het maken van een film of een 
programma zijn namelijk talloos veel personen betrokken die allemaal rechten kunnen 
hebben op (een deel van) het eindproduct. 
 
Dat betekent dat als een internetprovider een rechtencontract sluit met een omroep hij 
zich ervan zal moeten verzekeren dat hij geen dode mus koopt. Belangrijk is dat de 
omroep de internetprovider garandeert dat hij alle rechten bezit en dat hij de provider 
vrijwaart van claims van derden. Uitzending van Barend & Van Dorp via IPTV? Jan Mulder 
steekt er zo een stokje voor.   


