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LIRA HEEFT IN de afgelopen weken een aantal reacties ontvangen van scenarioschrijvers naar 

aanleiding van het besluit dat eerder dit jaar werd genomen om de kabelvergoedingen voor 

televisieprogramma’s op de zenders van de Publieke Omroep te beperken tot de oorspronkelijke 

uitzending en maximaal 1 herhaling per kalenderjaar. Ook de beroepsorganisatie Netwerk 

Scenarioschrijvers ontving nogal wat reacties, naar aanleiding waarvan overleg heeft plaatsgevonden. 

¶ Omdat Lira altijd open staat voor opmerkingen en vragen vanuit haar achterban hebben wij het 

besluit opnieuw onder de loep genomen in de vergadering van 9 oktober 2012. 

¶ Schrijvers lieten ons weten dat het besluit ze onaangenaam verrast heeft, omdat zij hadden 

gerekend op de herhalingsvergoedingen over uitzendingen in het jaar 2011 waarover in 2012 de 

kabelvergoedingen worden uitgekeerd. Daarbij speelde voor veel schrijvers een rol dat zij genoegen 

hadden genomen met een relatief lager honorarium tijdens de contractbesprekingen, juist omdat zij 

ervan uit gingen dat de kabelvergoedingen dit deels zouden goedmaken. 

¶ Het is van belang om onderscheid te maken: het honorarium wordt betaald door de opdrachtgever 

voor de aan de schrijfprestatie bestede tijd. De kabelvergoedingen worden betaald door distributeurs 

voor de kabeldoorgifte, een commerciële activiteit. Kabelvergoedingen moeten dan ook los gezien 

worden van het opdrachthonorarium, worden door andere partijen betaald en zouden geen rol mogen 

spelen bij de individuele contractbesprekingen over het honorarium. Opdrachtgevers en producenten 

weten dit overigens maar al te goed, want zij ontvangen zelf een aanzienlijk deel van de totale 

kabelincasso. Voor Lira staat altijd voorop dat de totale incasso zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld over 

álle schrijvers. Als opdrachtgevers (te) lage honoraria willen ‘compenseren’ met Lira’s 

kabelvergoedingen zou dat uiteindelijk kunnen leiden tot een onderbedeling uit de kabelgelden van de 

auteurs van werken die niet met regelmaat in een kalenderjaar worden herhaald. 

¶ Omdat Lira altijd uitkeert over het voorafgaande kalenderjaar heeft het besluit inderdaad een 

werking over het verleden, wat in individuele gevallen tot onvoorzienbare consequenties zou kunnen 

leiden. Dat heeft het Lira-bestuur doen besluiten om, in ieder geval voor de jaren 2011 en 2012 (tot 1 

oktober, de datum dat het kabelcontract door de exploitanten is opgezegd), het aantal herhalingen 

waarvoor een kabelvergoeding beschikbaar wordt gesteld te maximeren op 6 per kalenderjaar, met 

uitzondering van de zogeheten ‘carrousel-uitzendingen’ zoals gebruikelijk op bijvoorbeeld regionale 

zenders, digitale themakanalen en nachtprogrammering, waarvoor altijd al een beperking van 

maximaal 1 herhaling per kalenderjaar gold. 

¶ Voor de periode vanaf 1 oktober 2012 geldt dat Lira – samen met andere rechtenorganisaties – in 

gesprek is met distributeurs en omroepen, om te komen tot nieuwe overeenkomsten die in de plaats 

moeten komen van de ‘oude’ kabelovereenkomst op grond waarvan Lira 25 jaar lang de 

kabelvergoedingen heeft uitgekeerd. Wij houden u uiteraard graag op de hoogte van het verloop van 

die onderhandelingen. 
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