Deelverdelingsreglement: Televisie-uitzending
Artikel 1

Algemeen

1.1.

Tenzij in dit Deelverdelingsreglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen
Verdelingsreglement van NORMA onverkort van toepassing. Bij strijdigheid van bepalingen, prevaleren de
bepalingen uit het Algemeen Verdelingsreglement.

1.2.

Dit Deelverdelingsreglement regelt de verdeling en betaling van de door NORMA ten titel van de
proportionele billijke vergoedingen ingevolge artikel 45d van de Auteurswet en artikel 4 van de Wet op de
naburige rechten ontvangen gelden, voldaan door een ieder die een filmwerk uitzendt of doet uitzenden of
op enige andere wijze mededeelt aan het publiek, per draad of draadloos.

1.3.

In dit Deelverdelingsreglement wordt verstaan onder:
a.
b.

c.

d.

Hoofdrol: dragende rol in een Programma met een minimale Screentijd van 10%.
Televisievergoeding: het voor verdeling beschikbare bedrag met betrekking tot Programma’s dat
door NORMA wordt ontvangen voor degenen die in de feitelijke hoedanigheid van Uitvoerende
kunstenaars in de zin van de Wet op de Naburige rechten deelgenomen hebben aan de
totstandkoming van een Programma.
Programma: een filmwerk dat door enige aanbieder, waaronder een omroeporganisatie en/of een
distributeur van een filmwerk, is uitgezonden, doorgegeven of op een andere wijze is medegedeeld
aan het publiek, waaronder begrepen programma’s die uitsluitend op individueel verzoek gratis
tijdelijk beschikbaar zijn.
Screentijd: de speeltijd van de Uitvoerende kunstenaar ten opzichte van de totale tijdsduur van het
Programma, uitgedrukt in een percentage.

1.4.

NORMA maakt bij de verdeling van de Televisievergoeding gebruik van onderzoekgegevens en eventuele
andere gegevens omtrent de mate waarin het Repertoire van de Uitvoerende kunstenaars is uitgezonden
of op een andere wijze is medegedeeld aan het publiek.

1.5.

Uitsluitend aangeslotenen alsmede aangeslotenen of derden vertegenwoordigd door buitenlandse
organisaties als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Statuten, kunnen deelgerechtigden zijn in de opbrengst
van de onderhavige Televisievergoeding en aanspraak maken op betaling.

Artikel 2
2.1.

De verdeling van gelden

Bij de verdeling van de beschikbare Televisievergoeding onder rechthebbende Uitvoerende kunstenaars
maakt NORMA gebruik van de volgende parameters:




Artikel 3

Kijkcijfers (voor de verdeling over Programma’s)
Programma-weging per genre
Rol/categorie van de medewerking (voor de verdeling over de Uitvoerende kunstenaars)

Berekening aandeel Uitvoerende kunstenaar

3.1.

De weging per Programma-categorie alsmede de verhouding tussen Uitvoerende kunstenaars per
Programma-categorie die in beeld, dan wel niet in beeld zijn, zullen door het Bestuur worden vastgesteld.

3.2.

In afwijking van artikel 4.5 van het Algemeen Verdelingsreglement, delen de Uitvoerende kunstenaars met
een Hoofdrol die als zodanig hebben meegewerkt aan een bepaald Programma, het bedrag dat voor het
betreffende Programma beschikbaar is, volgens de navolgende waardering (hierna ook: ‘de categorie’):
Categorie A1 : Screentijd van 30 % of meer: weging: 20 punten
Categorie A: Screentijd van 10 % - 30 %: weging: 10 punten

3.3.

Uitsluitend Uitvoerende kunstenaars als genoemd in artikel 3.2 zijn deelgerechtigd in de
Televisievergoeding.
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3.4.

Indien twee of meer personen van gelijke ‘categorie’ als hiervoor omschreven in de feitelijke hoedanigheid
van Uitvoerende kunstenaar gemeenschappelijk aan een Programma hebben meegewerkt, worden zij als
mede-uitvoerenden beschouwd. Het aandeel van iedere mede-uitvoerende in de Televisievergoeding voor
enig Programma wordt gelijkelijk over gelijkwaardige mede-uitvoerenden verdeeld.

3.5.

Het Bestuur is gerechtigd om in onvoorziene gevallen te besluiten af te wijken van de in dit artikel
genoemde categorieën.

3.6.

De vaststelling van het aandeel van iedere deelgerechtigde in de Televisievergoeding voor een bepaald
Programma, als hiervoor bedoeld in dit artikel, vindt plaats door een besluit van NORMA, op welk besluit
de in artikel 6.1 van het Algemeen Verdelingsreglement genoemde geschillenregeling van toepassing is.

Artikel 4

Overige bepalingen

4.1.

NORMA is gerechtigd om van de onder de rechthebbenden te verdelen Televisievergoeding een door het
Bestuur vast te stellen percentage in te houden, voor collectieve doeleinden in de sociale en culturele
sfeer ten gunste van rechthebbenden (NORMA-Fonds). Dit percentage zal, gelijk het keurmerk van
branchevereniging VOICE voorschrijft, niet meer bedragen dan 15% van de ter verdeling onder de
rechthebbenden beschikbare Televisievergoeding.

4.2.

Het Bestuur heeft het percentage als bedoeld in artikel 4.1 vastgesteld op 10%.

Aldus vastgesteld door Bestuur op 19 november 2015
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