
ADDENDUM BIJ HET LIRA VERDELINGSREGLEMENT KABELRECHTEN RADIO 

 

Zoals vastgesteld door het bestuur van Stichting LIRA in zijn vergadering van 14 november 2012. 

Dit Addendum geldt als aanvulling op het Verdelingsreglement kabelrechten radio (hierna: het 

Verdelingsreglement) zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van Stichting LIRA in 

zijn vergadering van 14 november 2012. Uitsluitend indien in het hiernavolgende nadrukkelijk 

vermeld, treden de bepalingen van dit Addendum in de plaats van het Verdelingsreglement. De 

overige bepalingen van het Verdelingsreglement zijn onverminderd van toepassing.  

 

Toelichting:  

• Per 1 oktober 2012 is het Kabelcontract, op grond waarvan Stichting LIRA auteursrechtelijke 

vergoedingen (kabelgelden) ontvangt inzake de gelijktijdige en ongewijzigde verspreiding van 

radioprogramma’s waarin literaire en literair-dramatische werken van schrijvers, bewerkers 

en vertalers en daarop gebaseerde audio-producties zijn opgenomen, door de 

(kabel)exploitanten opgezegd.  

• Over de verdeling van de kabelgelden over de hieraan voorafgaande periode van 1 januari 

2011 tot en met 30 september 2012  is in overleg met de overige deelnemende 

auteursrechtenorganisaties die als collectief overeenkomsten hebben gesloten met 

(kabel)exploitanten van elektronische netwerken met betrekking tot de gelijktijdige en 

ongewijzigde verspreiding van radio- en televisieprogramma’s (hierna: het 

Rechthebbendencollectief)  een aandeel betaald aan Lira met inachtneming van de volgende 

verschuivingen binnen het Rechthebbendencollectief: 

- In 2009 is Stichting Nieuwswaarde, vertegenwoordigende de freelance journalisten, 

samengegaan met Stichting LIRA. Nieuwswaarde maakte geen deel uit van het 

Rechthebbendencollectief, waardoor freelance journalisten voorheen nooit een 

aandeel uit de kabelgelden ontvingen.  

- Vevam is als regisseursorganisatie per 1 januari 2011 als zelfstandige partij 

toegetreden tot het Rechthebbendencollectief. Voordien ontving Vevam 

vergoedingen voor de regisseurs en de door haar vertegenwoordigde scenaristen 

(hierna: de Vevam-scenaristen) via de producentenorganisaties Agicoa en Sekam.  

- Met de verzelfstandiging van Vevam heeft LIRA de verdeling van het aandeel in de 

kabelgelden voor voormalige Vevam-scenaristen op zich genomen. Dit aandeel heeft 

betrekking op werken die door Nederlandse onafhankelijke producenten of 

onafhankelijke producenten uit landen waar LIRA een wederkerigheidscontract 

betreffende kabelgelden met een zusterorganisatie heeft gesloten zijn gemaakt en 

die niet door of in opdracht van Nederlandse of buitenlandse publieke omroepen via 

een substantiële investering zijn geproduceerd, bewerkt of vertaald (hierna: het 

voormalige Vevam-repertoire).  

- Stichting Norma is als organisatie voor naburige rechthebbenden met het 

Rechthebbendencollectief in overleg getreden over de positie van acteurs en 

uitvoerende musici, die voorheen nooit een aandeel uit de kabelgelden ontvingen. 



Dit heeft geleid tot een bescheiden tegemoetkoming voor deze groepen naburige 

rechthebbenden uit de kabelgelden.  

• Als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zal door LIRA uit de totaal door haar 

te ontvangen kabelgelden over de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 september 2012, 

onder toepassing van de in dit Addendum opgenomen bepalingen en met inachtneming van 

het feit dat de bovengenoemde verschuivingen slechts tot een geringe toename van het 

aandeel van LIRA in de kabelgelden heeft geleid, tevens een vergoeding aan voormalige 

Vevam-scenaristen en freelance journalisten worden uitgekeerd.  

• Dit Addendum heeft alleen betrekking op de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 

september 2012 en voorziet in een overgangsregeling met het oog op een uit de 

onderhandelingen met de (kabel)exploitanten nog te bewerkstelligen nieuwe regeling 

betreffende de periode na 30 september 2012.  

• Werken waarvan de auteursrechten op grond van het Amerikaanse recht en/of het recht van 

andere niet-Europese landen met een common law-systeem bij de producent liggen  en 

werken van Amerikaanse scenaristen of scenaristen afkomstig uit een niet-Europees land 

met een common law-systeem die hun rechten met betrekking tot de gelijktijdige doorgifte 

hebben overgedragen aan een producent of diens rechtsopvolgers (hierna: Works-made-for-

hire), behoren nadrukkelijk niet tot het werkterrein van LIRA. LIRA keert derhalve geen 

kabelgelden uit voor deze werken.   

 

Werkingsterrein 

1. In afwijking van artikel 2 Verdelingsreglement heeft dit Addendum betrekking op het 

gedeelte van de in artikel 1 Verdelingsreglement genoemde kabelgelden, te ontvangen voor 

de periode 1 januari 2011 tot en met 30 september 2012 en uit te keren voor werken die 

door Nederlandse onafhankelijke producenten of onafhankelijke producenten uit landen 

waar LIRA een wederkerigheidscontract betreffende kabelvergoedingen met een 

zusterorganisatie heeft gesloten zijn gemaakt en die niet door of in opdracht van 

Nederlandse of buitenlandse publieke omroepen via een substantiële investering zijn 

geproduceerd, bewerkt of vertaald.   

 

Nieuw repertoire 

2. Bij de repartitie van de in artikel 1 van dit Addendum bedoelde kabelgelden, komen de 

volgende werken voor uitkering in aanmerking:  

a. Reportages en documentaires: 20% 

b. Vooraf gescripte journalistieke bijdragen in nieuws- en actualiteitenprogramma’s: 20% 

 

 

 

 



Geen recht op uitkering 

3. Ter vervanging van artikel 13 Verdelingsreglement zijn bij de repartitie van de in  artikel 1 van 

dit Addendum bedoelde kabelgelden de volgende werken uitgesloten: 

-      Werken die zijn uitgezonden op zenders met een gemiddeld marktaandeel van 

minder dan twee procent, met uitzondering van werken die zijn uitgezonden op 

regionale zenders. 

- Werken met een uitzendduur van minder dan één minuut, met uitzondering van 

gesproken columns en voorgedragen proza en poëzie.   

- Journalistieke radiobijdragen die niet vooraf zijn gescript, waaronder interviews of 

(vraag)gesprekken en sportverslaggeving 

- Redactie- en researchwerkzaamheden  

- Reclameboodschappen en commerciële verkoopprogramma’s  

- Bijdragen aan Quiz- en spelprogramma’s 

- Inleidende of verbindende commentaren, presentatieteksten en voice-overs 

- Works-made-for-hire 

- Alle andere werken die naar het bindend oordeel van het bestuur niet in aanmerking 

komen voor een vergoeding 

 

Tot slot 

4. Het bestuur kan, indien de toepassing van dit Addendum in een individueel geval naar zijn 

oordeel tot een evident onredelijke uitkomst zou leiden, in afwijking van het bovenstaande 

een bindend besluit over de uitkering van kabelgelden in dat geval nemen.  

 

 

 


