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LIRA HEEFT EIND vorig jaar een verdeling van kabelvergoedingen uitgevoerd over de eerste helft
van 2015. De eerstkomende repartitie zal betrekking hebben op televisie-uitzendingen in de tweede
helft van 2015.
Afspraken PAM-RODAP
Begin 2015 heeft Lira samen met Vevam (regisseurs) en Norma (acteurs) een Convenant gesloten
met RODAP. Op grond van die afspraken en op basis van de nieuwe Auteurswet die 1 juli 2015 in
werking is getreden, betalen de bij RODAP aangesloten distributeurs vergoedingen voor
(kabel)doorgifte aan Lira.
Wat is er veranderd?
Onder de nieuwe wet hebben de hoofdmakers (scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en
hoofdrolspelers) van films en televisieseries recht op een proportionele billijke vergoeding voor de
doorgifte en uitzending van hun werken. RODAP betaalt aan PAM uitsluitend vergoedingen voor de
doorgifte (inclusief catch-up diensten tot 14 dagen na uitzending) van de zenders van de bij RODAP
aangesloten omroepen (NPO, RTL en SBS). Die vergoedingen hebben betrekking op films en series
van hoofdmakers als bedoeld in artikel 45d lid 2 Auteurswet. Omdat Lira natuurlijk alleen maar kan
uitkeren waarvoor wij incasseren, is de komende uitkeringsronde beperkt tot de hoofdmakers, dus de
scenarioschrijvers. Eveneens is de repartitie beperkt tot de zenders van de NPO, RTL en SBS. Voor
werken die zijn uitgezonden op regionale zenders, zijn geen vergoedingen beschikbaar. Lira zal haar
repartitieregels aanpassen aan de afspraken in het Convenant.
Andere schrijvers dan scenarioschrijvers
Natuurlijk zijn er in veel gevallen ook andere schrijvers betrokken bij programma’s op televisie dan
scenarioschrijvers. Zoals bijvoorbeeld vertalers en ondertitelaars, cabaretiers en schrijvers van
verfilmde boeken. Voor deze schrijvers worden door RODAP nu geen vergoedingen betaald. Ook voor
bijvoorbeeld hoorspelauteurs en schrijvers wier werk wordt voorgedragen op de radio, betaalt RODAP
niets aan Lira.
¶ Onderhandelingen met RODAP om te komen tot passende afspraken en een dekkende regeling,
hebben ondanks jarenlange inspanningen, onderhandelingen, bemiddelingen en juridische
procedures tot op heden niet tot resultaat geleid.
Toekomst
Lira is op dit moment verwikkeld in een hoger-beroep procedure (aangespannen door de
kabelmaatschappijen en RODAP nadat Lira in eerste aanleg in het gelijk was gesteld), teneinde
betaling te verkrijgen voor het hele door Lira vertegenwoordigde repertoire van alle bij ons
aangesloten schrijvers.
¶ Lira zal zich in de komende tijd blijven inspannen om te komen tot een regeling met de distributeurs
die voorziet in vergoedingen voor alle tv- en radiozenders die worden doorgegeven, voor alle makers
die bij ons zijn aangesloten en voor alle exploitaties waar nu (nog) niet voor wordt betaald. Ook voor
de kabelvergoedingen over de periode oktober 2012-december 2014, die niet betaald werden, blijft
Lira zich hard maken. Meer informatie vindt u op www.lira.nl.

