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LICENTIEOVEREENKOMST DISTRIBUTIE LITERAIRE WERKEN  

 

PARTIJEN: 

 

Stichting LIRA, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kruisweg 793-795 te 2132 NG 

Hoofddorp,  

 

en 

 

‘de DISTRIBUTEUR’, 

 

OVERWEGENDE: 

– LIRA beschikt over het uitsluitende recht al dan niet toestemming te verlenen tot uitzending van 

de werken die behoren tot die categorieën van rechten welke LIRA bezit of gewoonlijk beheert of 

exploiteert (d.w.z. de Literaire werken als gedefinieerd in artikel 1 van deze Overeenkomst), voor 

zover deze zijn opgenomen in Televisieprogramma’s zoals die door de DISTRIBUTEUR worden 

doorgegeven in Breed verspreide pakketten (zoals in deze Overeenkomst gedefinieerd) via zijn 

Netwerk(en) aan Abonnees die een abonnement op die pakketten hebben; 

– de DISTRIBUTEUR maakt aan zijn Abonnees gelijktijdig, onverkort en ongewijzigd met de 

oorspronkelijke uitzending door omroepinstellingen, Televisieprogramma’s van 

omroepinstellingen en de daarin opgenomen werken via zijn Netwerk(en) openbaar; 

– de DISTRIBUTEUR wenst voor de looptijd van deze overeenkomst de toestemming van LIRA te 

verkrijgen voor de aan deze uitzending inherente uitzending van de werken die behoren tot die 

categorieën van rechten welke LIRA bezitten of gewoonlijk beheren of exploiteren; 

– de toestemming ziet op de doorgifte van werken als onderdeel van Televisieprogramma’s welke 

zijn opgenomen in Breed verspreide pakketten, zulks gelijktijdig, onverkort en ongewijzigd ten 

opzichte van het Televisieprogramma zoals dat door de omroepinstelling aan het publiek wordt 

uitgezonden en/of aan de DISTRIBUTEUR wordt aangeboden; toestemming wordt tevens 

verleend voor doorgifte van Radioprogramma’s en uitzending gemist diensten welke als 

onderdeel van het abonnement op een Breed verspreid pakket worden meegeleverd; 

– de met deze Overeenkomst gegeven toestemming heeft uitdrukkelijk geen betrekking heeft op 

uitvoeringen in het openbaar in kantines en werkruimtes, cafés, restaurants, hotels en andere 

openbare gelegenheden van de door de DISTRIBUTEUR uitgezonden programma’s en de daarin 

opgenomen werken. 

 



2 
 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Artikel 1 

Woorden of uitdrukkingen in deze Overeenkomst geschreven met een hoofdletter hebben 

uitsluitend in het kader van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan, de betekenis die deze 

Overeenkomst daaraan geeft en beogen op geen enkele wijze in enige wetstekst vastgelegde 

definities in te perken, uit te breiden of zelfs maar te interpreteren. 

De navolgende woorden hebben de navolgende betekenis:  

Overeenkomst: deze overeenkomst. 

Kanaal: de frequentieruimte die nodig is voor het transport van een Televisieprogramma. 

Abonnee: de in Nederland woonachtige of gevestigde particuliere of zakelijke gebruiker van een 

aansluiting die met de Distributeur een overeenkomst heeft gesloten teneinde een Breed verspreid 

pakket aan Televisieprogramma’s over het (de) Netwerk(en) van de DISTRIBUTEUR te ontvangen. 

Netwerk: een al dan niet draad gebonden elektronisch communicatienetwerk, al dan niet bestaande 

uit coaxiale kabels en/of glasvezelkabels en/of huurlijnen (zoals ‘digital subscriber lines’ – DSL’S), dat 

gebruikt wordt voor het leveren van diensten als Televisie- en/of Radioprogramma’s, 

telecommunicatie-, interactieve en internetdiensten. 

Niet Breed verspreide pakketten: (1) Televisieprogramma’s die door derden via het Netwerk 

openbaar gemaakt worden, waarbij er een directe klantrelatie is tussen deze derde en Abonnee(s) 

van de DISTRIBUTEUR; (2) Televisieprogramma’s die ‘on demand’ beschikbaar worden gesteld; (3) 

Televisieprogramma’s die zijn opgenomen in pakketten die (a) in aanvulling op het standaardpakket 

worden aangeboden; én (b) waarvoor de DISTRIBUTEUR een aparte, specifieke abonnementsprijs in 

rekening brengt aan zijn Abonnees; én (c) waarin, in beginsel, niet meer dan 10 

Televisieprogramma’s zijn opgenomen die een zekere verwantschap met elkaar hebben (taal, 

herkomst etc.); én (d) bestemd zijn voor een specifieke doelgroep; én (e) in beginsel, niet meer dan 

15% van het totaal aantal Abonnees in het verzorgingsgebied van de DISTRIBUTEUR bereiken. 

Breed verspreide pakketten: een door de DISTRIBUTEUR via zijn Netwerk(en) uitgezonden 

televisiepakket bestaande uit maximaal 150 Kanalen en niet vallende onder een ‘niet breed’ 

verspreid pakket als bedoeld in artikel 1 lid 3 onder 1 tot en met 3. 

Televisieprogramma: het totaalprogramma op een Kanaal dat door de DISTRIBUTEUR gelijktijdig, 

onverkort en ongewijzigd ten opzichte van het Televisieprogramma zoals dat door de 

omroepinstelling aan het publiek wordt uitgezonden en/of aan de DISTRIBUTEUR wordt aangeboden. 

Radioprogramma: het totaalprogramma dat door de DISTRIBUTEUR gelijktijdig, onverkort en 

ongewijzigd ten opzichte van het radioprogramma zoals dat door de omroepinstelling aan het 

publiek wordt uitgezonden en/of aan de DISTRIBUTEUR wordt aangeboden.Catch-Up: 

terbeschikkingstelling via zijn Netwerk(en) aan Abonnees van een werk (of een gedeelte daarvan) op 

een door hen individueel gekozen tijdstip binnen een periode van maximaal 2 weken na de 
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uitzending van datzelfde programma in een Breed verspreid pakket, een en ander als onderdeel van 

en zonder bijbetaling op het abonnement op het Breed verspreide pakket. 

Literaire werken: auteursrechtelijk beschermde werken van tekstuele aard, zoals literaire, literair-

dramatische, muziekdramatische, educatieve, journalistieke of wetenschappelijke werken, alsmede 

daarop gebaseerde werken, al dan niet zijnde verveelvoudigingen in gewijzigde vorm van deze 

werken, zoals audio-, video-, theatrale, audiovisuele en multimediale werken, van welke aard en in 

welke vorm ook, zowel analoog als digitaal. Onder Literaire werken wordt niet verstaan werken van 

tekstuele aard welke oorspronkelijk zijn vervaardigd ten behoeve van een muziekwerk, niet zijnde 

een muziekdramatisch werk. 

 

Artikel 2 

1 . LIRA verleent hierbij aan de DISTRIBUTEUR onder de voorwaarden vervat in deze Overeenkomst 

de niet exclusieve, niet overdraagbare en niet voor sublicentie vatbare toestemming voor 

(a) doorgifte via zijn Netwerk(en) aan zijn Abonnees die een abonnement hebben op één of 

meer Breed verspreide pakketten. Deze toestemming ziet op de doorgifte van werken als 

onderdeel van Televisieprogramma’s welke zijn opgenomen in Breed verspreide pakketten, 

zulks gelijktijdig, onverkort en ongewijzigd ten opzichte van het Televisieprogramma zoals 

dat door de omroepinstelling aan het publiek wordt uitgezonden en/of aan de DISTRIBUTEUR 

wordt aangeboden.  

(b) doorgifte via zijn Netwerk(en) aan zijn Abonnees van werken als onderdeel van 

Radioprogramma’s welke zijn opgenomen in Breed verspreide pakketten, zulks gelijktijdig, 

onverkort en ongewijzigd ten opzichte van het Radioprogramma zoals dat door de 

omroepinstelling aan het publiek wordt uitgezonden en/of aan de DISTRIBUTEUR wordt 

aangeboden. 

(c) Catch-up. 

2. De toestemming ziet op de werken die behoren tot die categorieën van rechten welke LIRA bezit 

of gewoonlijk beheert of exploiteert, d.w.z. Literaire werken. 

3. Verlening van toestemming ingevolge deze overeenkomst laat onverlet de noodzaak van 

auteursrechtelijke toestemming van andere mede-rechthebbenden op de filmwerken (zoals regie en 

muziek) en rechthebbenden op andere in de programma’s vervatte werken (zoals foto’s en 

beeldende kunst). 

4. Deze Overeenkomst geeft geen toestemming tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging door 

Abonnees van het door de Abonnee ontvangen signaal. De DISTRIBUTEUR zal niet meewerken aan 

dergelijke openbaarmakings- en/of verveelvoudigingshandelingen. 

5. De DISTRIBUTEUR verklaart de in lid 1 van dit artikel bedoelde toestemming te aanvaarden. 
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Artikel 3 

Behoudens rechten van derden is het de DISTRIBUTEUR toegestaan de in artikel 1 van deze 

Overeenkomst bedoelde werken vast te leggen. Deze vastlegging mag echter uitsluitend 

plaatsvinden om technische redenen, voor controledoeleinden of ingevolge enigerlei wettelijke 

verplichting, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de aldus gemaakte verveelvoudigingen niet 

voor andere doeleinden worden gebruikt en worden vernietigd zodra de reden voor de vastlegging is 

vervallen. 

 

Artikel 4 

1. LIRA behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen de in artikel 1 van deze overeenkomst 

gegeven toestemming met betrekking tot het uitzenden van bepaalde programmaonderdelen c.q. 

werken in te trekken. Dit recht zal slechts worden uitgeoefend in het zeldzame geval waarin dat 

absoluut noodzakelijk is ter vermijding van hoogst ernstige en duurzame aantasting van de belangen 

van LIRA of ter eerbiediging van de belangen van derden die bij de inhoud van het 

programmaonderdeel c.q. werk betrokken zijn. 

2. Elk bericht van zodanige intrekking van de toestemming moet de DISTRIBUTEUR tenminste 96 uur 

tevoren schriftelijk en met redenen omkleed hebben bereikt. 

 

Artikel 5 

1. LIRA vrijwaart de DISTRIBUTEUR voor elke financiële aansprakelijkheid ter zake van claims van 

beheersmaatschappijen en schrijvers van Literaire werken die geen partij zijn bij deze overeenkomst 

met betrekking tot gedurende de looptijd van deze Overeenkomst door de DISTRIBUTEUR in 

overeenstemming met deze Overeenkomst openbaargemaakte werken van derden wier belangen 

door voornoemde beheersmaatschappijen behartigd worden en wier rechten behoren tot die 

categorieën welke LIRA bezit of gewoonlijk beheert of exploiteert, d.w.z. Literaire werken. De 

vrijwaring ziet niet op claims terzake van andersoortige creatieve bijdragen aan een filmwerk (zoals 

regie en muziek). De vrijwaring ziet niet op filmwerken geproduceerd in of onder het recht van de 

Verenigde Staten. 

2. De omvang van de in het vorige lid bedoelde vrijwaring is beperkt tot het bedrag dat degene die de 

claim heeft ingediend zou hebben ontvangen voor het betrokken gebruik van een 

programmaonderdeel of een werk van dezelfde aard als het omstreden werk of 

programmaonderdeel, indien hij door LIRA zou zijn vertegenwoordigd. De vrijwaring is bovendien 

beperkt tot claims ingediend tot 3 jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop het werk of 

programmaonderdeel door de DISTRIBUTEUR is uitgezonden.  
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Artikel 6 

De DISTRIBUTEUR en omroepinstellingen wier Televisieprogramma’s onder de omschrijving van Niet 

Breed Verspreide Pakketten vallen, zullen zelf alle rechten moeten regelen en LIRA zal hieraan 

meewerken voor zover zij daartoe mandaat heeft. LIRA enerzijds en de DISTRIBUTEUR, zulks ter 

keuze van de DISTRIBUTEUR, anderzijds, verklaren zich bereid tot tripartite overleg over uitzending in 

Niet Breed verspreide pakketten zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 3 van deze Overeenkomst indien 

zulks door de omroepinstelling, de DISTRIBUTEUR en/of LIRA wordt gewenst. 

 

Artikel 7 

1. Iedere tekortkoming van één van de partijen in de nakoming van deze Overeenkomst doet hem 

van rechtswege en automatisch in gebreke zijn. De andere partij heeft dan, onverminderd de overige 

hem ter beschikking staande rechtsmiddelen, het recht hetzij nakoming van de Overeenkomst te 

verlangen en alsdan het eventueel verschuldigde in of buiten rechte te vorderen, vermeerderd met 

de in en buiten rechte te maken kosten alsmede met de wettelijke rente vanaf de in artikel 10 lid 1 

van deze Overeenkomst genoemde datum, hetzij door middel van een schriftelijke verklaring zonder 

tussenkomst van de rechter de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de 

tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen 

niet rechtvaardigt. 

2. Alle kosten die naar het oordeel van één der partijen noodzakelijk zijn om nakoming van deze 

Overeenkomst en incassering van vorderingen uit hoofde daarvan af te dwingen, daaronder 

begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van deze kosten, komen ten laste van 

die andere partij.  

 

Artikel 8 

LIRA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitzending door de DISTRIBUTEUR van de 

Televisieprogramma’s, Radioprogramma’s en de programmaonderdelen en de werken waar het in 

deze Overeenkomst om gaat en zij zijn dientengevolge jegens DISTRIBUTEUR evenmin 

verantwoordelijk of aansprakelijk met betrekking tot gerechtelijke acties van natuurlijke personen of 

rechtspersonen die zich in hun eer of goede naam of anderszins voelen aangetast of die schade 

hebben geleden ten gevolge van de bovengenoemde uitzending. 
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Artikel 9 

1. Als tegenprestatie voor de bij deze Overeenkomst verleende toestemming zal de DISTRIBUTEUR 

met ingang van 1 oktober 2012 aan LIRA een vergoeding betalen volgens het in lid 2 van dit artikel 

omschreven tarief. 

2. In het kader van deze Overeenkomst geldt het volgende tarief :  

€ 0,10 per Abonnee per maand voor Breed verspreide pakketten tot maximaal 39 televisiezenders; 

€ 0,13 per Abonnee per maand voor Breed verspreide pakketten van 40 televisiezenders of meer. 

Indien de DISTRIBUTEUR diensten als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub (c) aanbiedt geldt een opslag van 

10% op de hierboven genoemde tarieven. 

3. De in de lid 2 van dit artikel genoemde bedragen worden gedurende de looptijd van deze 

overeenkomst jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en wel voor het eerst op 1 januari 2014, aangepast 

aan het gewijzigde prijspeil overeenkomstig de hierna volgende formule: 

Y = 
   

  
 x 100 – 100 waarbij Y is de procentuele wijziging van de overeengekomen prijs voor een 

volgend jaar ten opzichte van het lopende jaar van de overeenkomst, PX1 het prijsindexcijfer per juli 

van het lopende jaar en PX het prijsindexcijfer per juli van het voorafgaande jaar. Als prijs index 

wordt gehanteerd het door het CBS te publiceren consumentenprijs-indexcijfer, alle huishoudens, 

afgeleid 2006 = 100. 

4. Alle in dit artikel genoemde bedragen dienen te worden verhoogd met het alsdan geldend BTW 

percentage. 

 

Artikel 10 

1. De DISTRIBUTEUR zal de vergoeding als bedoeld in artikel 9 van deze Overeenkomst, die worden 

berekend naar de stand van zaken op de eerste dag van het desbetreffende kalendermaand, na 

ontvangst van de desbetreffende factuur binnen veertien dagen na dagtekening van die factuur 

verschuldigd zijn. Wanneer de DISTRIBUTEUR op bovengenoemde dag de vergoeding niet heeft 

voldaan, zal hij, onverminderd het in artikel 9 bepaalde, vanaf deze dag zonder verdere aanmaning 

daarenboven de wettelijke rente verschuldigd zijn. 

2. De DISTRIBUTEUR zal LIRA binnen 10 dagen van elke kalendermaand een opgave verstrekken van 

de exploitatiegegevens per de eerste dag van de desbetreffende kalendermaand, waarbij onder 

exploitatiegegevens wordt verstaan: 

– per doorgegeven Breed verspreid pakket, de namen van de in die pakketten opgenomen 

Televisieprogramma’s; 

– per doorgegeven Breed verspreid pakket, het aantal Abonnees. 

De exploitatiegegevens over de periode oktober-december 2012 zullen binnen 10 dagen na 

ondertekening van de Overeenkomst aan LIRA worden verstrekt. 
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De facturatie zal per tariefcategorie als omschreven in artikel 9 lid 2 per kalendermaand geschieden. 

3. De DISTRIBUTEUR zal alle gegevens die in het kader van deze Overeenkomst noodzakelijk zijn op 

eerste aanvraag aan LIRA overleggen. 

4. LIRA kan één maal per jaar op kosten van de DISTRIBUTEUR waarmerking van de betrokken 

gegevens door een registeraccountant verlangen. Deze waarmerking zal dan gelijktijdig met de 

jaarlijkse accountantscontrole geschieden en deze vindt vóór 1 juni van ieder kalenderjaar plaats. 

Indien LIRA meermalen per jaar controle verlangt, is dit mogelijk, doch komen de kosten hiervan voor 

rekening van LIRA, tenzij sprake is van een underpayment van de DISTRIBUTEUR van meer dan 5%. 

5. De DISTRIBUTEUR zal, binnen 10 dagen na ondertekening van deze Overeenkomst, aan LIRA een 

schriftelijke opgave verstrekken van de door hem aangeboden Breed verspreide pakketten. Ook zal 

de DISTRIBUTEUR informatie over de Televisieprogramma’s in het Niet breed verspreide pakket aan 

LIRA geven. Later in het pakket voorkomende wijzigingen zal hij telkens terstond schriftelijk aan LIRA 

melden met vermelding van de datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden. 

6. De verdeling van de ingevolge artikel 9 van deze Overeenkomst aan LIRA betaalde gelden behoort 

tot de uitsluitende competentie van LIRA. 

 

Artikel 11 

1. Deze Overeenkomst treedt in werking op  datum van ondertekening van deze overeenkomst door 

de DISTRIBUTEUR met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2012. 

2. De Overeenkomst is van kracht tot en met 31 december 2013 en wordt daarna steeds automatisch 

met één jaar verlengd, tenzij één der partijen de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het einde 

van het kalenderjaar per aangetekende brief aan de andere partij opzegt. 

 

Artikel 12 

Het is de DISTRIBUTEUR niet toegestaan de rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te 

dragen noch een derde in zijn plaats te subrogeren, hetzij geheel of gedeeltelijk, behoudens 

voorafgaande schriftelijke toestemming van LIRA. 

 

Artikel 13 

Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Naar aanleiding van deze 

Overeenkomst gerezen geschillen, die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden 

voorgelegd aan de competente rechter te Amsterdam, tenzij de partijen er de voorkeur aan geven 

het geschil aan een andere competente rechter voor te leggen. 

Aldus overeengekomen. 

 


