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Het Gerechtshof Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de rechtszaak die LIRA in 2013 

heeft aangespannen tegen ZIGGO en een aantal andere kabelexploitanten, nadat deze in 2012 

gestopt waren met het betalen van de zogenaamde kabelvergoedingen ten behoeve van de door 

LIRA vertegenwoordigde (scenario)schrijvers. 

Eerder had het Gerechtshof in een tussenarrest al bepaald dat het wettelijke vermoeden van 

overdracht van rechten aan de producent de overdacht van dezelfde rechten aan LIRA door de 

scenarioschrijvers doorkruist. Er was in dit tussenarrest echter nog een aantal punten onbeslist 

gebleven. Daarover is met de uitspraak van vandaag eindelijk duidelijkheid gekomen. 

Zo was het in het verleden niet ongebruikelijk dat scenarioschrijvers in hun contracten met 

producenten een zogenaamd ‘LIRA-beding’ opnamen, waarbij het recht om een kabelvergoeding via 

LIRA te claimen werd voorbehouden. Het Hof oordeelt nu dat in die gevallen de aanspraken van LIRA 

op een vergoeding overeind blijven en veroordeelt Ziggo c.s. tot het vergoeden van de schade ten 

gevolge van het zonder toestemming van LIRA openbaar maken van de betreffende filmwerken. Voor 

werken zonder een LIRA-beding had het Hof in het tussenarrest al bepaald dat LIRA geen vergoeding 

bij ZIGGO kan innen. Overigens betekent dat volgens het Hof niet dat hiervoor geen billijke 

vergoeding aan de filmmakers hoeft te worden betaald. Daar moeten de producenten van die 

filmwerken dan maar voor aangesproken worden, aldus het Hof.  

Daarnaast stelt het Hof nu vast dat LIRA op grond van haar aansluitingscontract de rechten van 

andere makers dan scenaristen vertegenwoordigt, zoals schrijvers van verfilmde boeken, cabaretiers, 

ondertitelaars, schrijvers van nasynchronisatieteksten, hoorspelschrijvers en overige radiomakers. Het 

Hof beslist dat de kabelexploitanten ook voor die makers (schade)vergoedingen moeten betalen. 

Ook heeft het Hof bepaald dat LIRA bevoegd is om, op basis van met buitenlandse 

zusterorganisaties gesloten wederkerigheidscontracten, onder dezelfde voorwaarden buitenlandse 

film-, televisie- en radiomakers te vertegenwoordigen en namens hen (schade)vergoedingen van de 

kabelexploitanten te verlangen. 

Voor de vaststelling van de precieze omvang van de schade wegens het niet betalen van de 

licentievergoedingen aan LIRA verwijst het Hof naar een aparte ‘schadestaatprocedure’. 

Gelukkig ontvangen de scenarioschrijvers sinds 2015 wel weer een vergoeding van de 

kabelexploitanten, op basis van nieuw ingevoerde wetgeving die de belangen van filmmakers in dit 

verband beschermt. De afspraken met de kabelexploitanten voorzien echter nog niet in een 

vergoeding voor de overige door LIRA vertegenwoordigde makers. Ook wordt er nog niet betaald voor 

alle televisiekanalen die door kabelaars worden doorgegeven. Voor al deze aanspraken zullen de 

kabelexploitanten dus alsnog een regeling met LIRA moeten treffen. 

Tot slot is LIRA verheugd met de bevestiging die het Hof geeft dat, mede in het licht van de door de 

wetgever uitdrukkelijk wenselijk geachte rol van cbo’s, moet worden aanvaard en rechtmatig geacht 

dat LIRA aansluitingscontracten met makers sluit, waarin rechten aan LIRA worden overgedragen. 
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