Stand van zaken gerechtelijke procedure kabelexploitanten
21 september 2017 - bijna 5 jaar geleden staakten ZIGGO en Delta betaling
Graag informeren wij u over de stand van zaken in de gerechtelijke procedure die Lira heeft
aangespannen tegen kabelexploitanten ZIGGO en Delta, nadat deze eind 2012 waren gestopt
met het afdragen van kabelvergoedingen ten behoeve van de bij Lira aangesloten auteurs.
Zoals u ongetwijfeld weet zijn de kabelexploitanten sinds 1 januari 2015 weer vergoedingen gaan
betalen aan Lira, op basis van nieuwe wetgeving die beoogt auteurs een sterkere positie te geven. De
lopende procedure gaat dus voor een belangrijk deel over de misgelopen kabelvergoedingen in de
periode oktober 2012 tot januari 2015.
Nadat de rechtbank Amsterdam bij vonnis van augustus 2014 Lira (grotendeels) in het gelijk had
gesteld hebben de kabelexploitanten en Rodap hoger beroep ingesteld. Op 18 oktober 2016 heeft het
Gerechtshof Amsterdam een tussenarrest gewezen, waarover wij u eerder bericht hebben.
Producenten via RODAP ook partij
De – voorlopige – conclusie van het Gerechtshof was dat, hoewel Lira de kabelrechten niet
rechtsgeldig van haar aangeslotenen heeft verworven, de vergoedingen voor die makers voor
kabeldoorgifte alsnog betaald zullen moeten worden. Volgens het Gerechtshof zou die claim zich
echter niet (rechtstreeks) tot de kabelaars richten, maar tot de producenten, die via RODAP ook partij
zijn bij deze zaak.
Met die boodschap van het Gerechtshof op zak, zijn vertegenwoordigers van Lira in overleg getreden
met de vertegenwoordigers van Rodap c.s. om uit te zoeken of het mogelijk was om een minnelijke
oplossing te vinden, waarbij de makers alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen
vergoedingen zouden ontvangen.
Ondanks inspanningen van alle betrokkenen, is het uiteindelijk niet gelukt om overeenstemming te
bereiken over de uitgangspunten van zo’n minnelijke regeling. Dit betekent dat er nu op 16 oktober
a.s. een nieuwe zitting bij het Gerechtshof zal volgen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van
verdere ontwikkelingen in dit proces.
Alle exploitanten een kennisgeving
Aangezien het inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden is dat de kabelexploitanten stopten met betalen
aan Lira, zal Lira aan alle exploitanten een kennisgeving moeten sturen, om te voorkomen dat de
vorderingen van haar aangeslotenen verjaren. Nu de rechter in het tussenarrest de producenten heeft
aangewezen als (mogelijke) betalingsplichtigen, ziet Lira zich genoodzaakt om dergelijke brieven ook
voor de zekerheid aan alle bij haar bekende producenten te sturen. Dat neemt overigens niet weg dat
Lira nog altijd in de eerste plaats van mening is dat de vergoedingen door de kabelexploitanten
betaald moeten worden.
Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, of u krijgt vragen van uw producent, dan kunt u
natuurlijk altijd contact met ons opnemen via lira@cedar.nl.

