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Componist
tegen de
verdrukking in
Componisten vanmuziek voor
tv-series, games, documentaires,
jingles en reclamesklagendat
ze steeds verder inde verdruk-
kingkomen. Zekrijgenminder
betaald, terwijl ermeer gelddan
ooit omgaat indemuziekindus-
trie. Elk jaar keert Buma/Stemra
zo’n €150mlnaan royalty’s uit.
Daarvan zouwettelijkminstens
tweederdenaar de componisten
moetengaan,maar indepraktijk
verdienenproductiehuizenen te-
levisieomroepenermeer aan.
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. Elk jaar keert Buma/
Stemra zo’n €150 mln
aan royalty’s uit, maar
componisten verdienen
minder aan hun eigen
werk dan productiehui-
zen en televisieomroe-
pen.. Componisten durven
nauwelijks tegen oneer-
lijke voorwaarden op te
treden.. Commerciële tv-
bedrijven lijken een
rechtenvrije bibliotheek
op te bouwen. Muziek-
bureaus stellen dat zij
succesvol zijn in het bin-
nenhalen van opdrach-
ten, die anders naar het
buitenland zouden gaan.

D I E N S T E N

Componist tegen

‘I
kgageennamennoemen,maar ikhoor
echt vanmisstanden. Iemanddiedemu-
ziekmaakt van eengroot tv-programma
enmaar 20%vande rechtenoverhoudt.
Dat is gewoondiefstal.’

HenkPool, diemuziek schrijft voor
artiesten, televisieproducties en reclames, is een
vandeweinigemuzikantendie openlijk durft te
zeggendat deberoepsgroep zichbestolen voelt.
Demeeste van zijn collega’s kijkenwel uit.Dan
worden zenietmeer gebeld voor opdrachten
enhebben ze geenwerkmeer.Dat is zakelijke
zelfmoord.

Intussenklagen componisten vanmuziek
voor tv-series, games, documentaires, jingles
en reclameswel dat ze steeds verder inde ver-
drukkingkomen. Zekrijgenminderbetaald,
terwijl ermeer gelddanooit omgaat indemu-
ziekindustrie. Elk jaar keert Buma/Stemra zo’n
€150mlnaan royalty’s uit. Daarvan zouwettelijk
minstens tweederdenaar de componistenmoe-
tengaan,maar indepraktijk verdienenproduc-
tiehuizenen televisieomroepenmeer aanhun
werkdan zijzelf.

EIGEN MUZIEKUITGEVERIJ
Daarvoorwordt eengoedgevulde trukendoos
opengetrokken. Eerst beknibbeldenopdracht-

Componisten van muziek voor tv-series, games, documentai-
res, jingles en reclames klagen dat ze steeds minder betaald
krijgen. Ze proberen de macht te breken van de grote
productiehuizen en omroepen, die van auteursrechten
af willen. ‘Er zit meer geld in de muziekindustrie dan ooit,
maar het komt vaak bij de verkeerde partijen terecht.’

In het kort

gevers opdeproductievergoeding voormuziek
voor een tv-programma, zegt componistHans
Everling, die tijdelijk voorzitter is van componis-
tenverenigingBCMM.Ze vondendat de auteurs-
rechtenvergoeding vanBuma/Stemradatwel
compenseerde.

Daarnakwambijna elkeomroepmet eenei-
genmuziekuitgeverij, waar componistenhun
muziekmoetenonderbrengen.Dieuitgeverij
strijkt daardoor eenderde vande auteursrech-
tenop. Vervolgens eisenuitgevers in contracten
ooknogdat componisten eendeel vanhun in-
komstenuit auteursrechten terugbetalen, zoge-
noemdekickbacks. ‘Dat kanoplopen tot 80%of
90%.Die gevallen zijnbekend.’

Het kwamook jarenlang voordat directeuren
van commerciële radiostations tekendenals
mede-auteur—ookals ze geennoot konden
lezen.De jinglepakkettenkwamenopnaam
vande radiodirecteur—ensoms zelfs van zijn
vrouw.Tegenwoordigmoeten componistenbij
eenaantal grote radiostationshun volledige au-
teursrecht opgeven in ruil voor een iets hogere
productievergoeding.

Verschillende componisten, die daaroverniet
geciteerdwillenworden, vrezendat opdracht-
gevershelemaal vandeauteursrechtenafwil-
len. Ze ziendat commerciële tv-bedrijven zoals

“
‘Iemanddie
muziekmaakt
enmaar 20%
vande rechten
overhoudt,
dat is gewoon
diefstal’
Henk Pool,
componist
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Talpa enSBSde rechten afkopeneneenbiblio-
theek lijkenop tebouwenmetmuziekjeswaar-
uit ze—rechtenvrij—kunnenputten. Talpawil
hieropgeen commentaar geven.

Bij reclamewerkwerkt hetweer iets anders.
Wanneermerken zoalsNikeofAmstel bijvoor-
beeldmuziekbij eennieuwe commercial zoe-
ken, vinden zede rechtenopbestaandemuziek
vaak teduur.Dankloppen ze aanbij grotemu-
ziekproductiebedrijvenom iets te latenmaken.
InNederland zijndatMassiveMusic, Sizzer en
AMP.Voorde grote opdrachtenkunnende com-
ponisten eigenlijk niet omdezebedrijvenheen.

Componistendiemeedingennaar zo’nop-
dracht krijgendaarvoor eenpaarhonderdof
eenpaarduizendeuro,maar opdrachtgevers
eisen in veel gevallenwel dat zehunmuziek-
rechtenopgeven.Dus elke keer dat hundeun-
tje op televisie, radio of internet voorbij komt,
strijkt deuitgever alles op enkrijgt demuzikant
niets.Ookkomthet voordat de eigenaar van
eenmuziekproductiebedrijfmeetekent als
medeauteur.

‘Ik zal niet zeggendat debescherming vande
componist eenwassenneus is,maar erwordt
volopgezochtnaarmazen indewet’, zegt com-
ponistHansEverling.Daarwil hijwel bij aan-
tekenendat dit soort constructies in sommige
gevallenwel te verdedigen zijn. ‘Ik begrijp dat
dit businessmodel is ontstaan.Doordatwe een
internationaal succesvollemuziekindustrie
hebben inNederland, komenhier ookopdrach-
tennaartoe.’

‘WIJ ZORGEN VOOR OPDRACHTEN’
Dat vindt ookHansBrouwer, oprichter van
MassiveMusic. ‘Als de grotemuziekbureaus in
Nederlandniet zo succesvol zouden zijn, zou-
denerhonderdenNederlandseopdrachten
naarbuitenlandsebureaus zijn gegaan.

Elke componist is vrij omvoor elkeopdracht-
gever, zonder afdracht vanwelk recht danook,
opdrachten aan tenemen.Maarhet is inde re- FOTO: ISTOCK

clamewereld lastig opdrachtenbinnen tehalen.
Het is veelmakkelijker omtewerken voorbu-
reaus alsMassiveMusic, Sizzer of AMP.’

Dekeerzijde is volgenshemdat er danwel
rechtenmoetenworden ‘weggetekend’, omdat
dezebureaus inhoudelijk betrokken zijnbij de
totstandkoming vandemuziek endaarvanhun
verkoopafdelingenbetalenomopdrachtenbin-
nen tehalen. ‘Eigenlijk is het voorNederlandse
reclamecomponistendus een voordeel dat, als
ze zelf geenopdrachtenbinnenkunnenhalen,
ze kunnenwerken voordebeste campagnes
doorhet succes van vooralMassiveMusic.’

Sander vanMaarschalkerweerd vanSizzer
betoogt ookdat een soundtrackniet alleenhet
werk is vaneen componist. ‘Ver voordat een
componist daadwerkelijk bij eenproject betrok-
ken is, is Sizzer al door een traject gegaan van
concepting, creatievebrainstormsen research.
Tijdenshetmaakproces sturenwe constant bij
enproducerenwe.Daaromontvangenwe inde
meeste gevallen eendeel vande rechten.’

POGINGEN OM TE VERBETEREN
ErwinAngad-Gaur, de voorzitter vandeberoeps-
organisatie vanmuziekauteursVCTN,komtvaak
‘onredelijke’ voorwaarden tegen. ‘Die voorwaar-
denzijn vernietigbaar, alleengebeurtdatbijna
niet. Erheerst eenenormeangst’, zegthij.Muzi-
kantenzijnbangdat zegeenwerkmeerkrijgen.
‘Bijnaniemanddurft zijn recht tehalen.’

Eenpogingomverbeteringenaf te dwingen
met een vernieuwdauteurscontractenrecht
heeftweinig opgeleverd, zohebbende vakbon-
denenbrancheorganisaties geconstateerd.Ook
eenklacht van componistenverenigingBCCM
tegendepubliekeomroep (NPO) enuitgeverij
Crossmex vanwege gedwongenuitgeefcontrac-
ten en terugbetaling vanauteursgeldenaan
opdrachtgevers enuitgevers, haaldeniets uit.
MededingingsautoriteitNMaschoof die klacht
terzijdeomdat de consumentdaar geen last van
had.

“
‘Nederlandse
componisten
kunnen
nu toch voor
debeste
campagnes
werken’
Hans Brouwer,
oprichter MassiveMusic

Deafgelopenmaanden zijn er gelukkigwel
onderhandelingengeweest tussenmuziekuit-
gevers enauteurs, zegtHansEverling, voorzitter
van componistenverenigingBCMM.Daarbij
zijnuitgevers akkoordgegaanmet eengedrags-
code,waarinondermeer staat dat zenietmee-
werkenaankickbackregelingen. Alleengeldt
datniet voor alle uitgevers. VoorCrossmexbij-
voorbeeldniet.

BELANGEN BEHARTIGEN
Deberoepsgroep zelf doet ookpogingenomde
eigenpositie te verbeteren. Inmiddels 150mu-
zikantenhebben zich aangeslotenbij eennieu-
wemuziekproducent, diemeerbetaalt. Dat is
het AmsterdamseWeAreMAD,opgericht door
componisten. ‘De rechtenblijvenbij de com-
ponist endaardoorhoudt een componistmeer
aaneenopdracht over’, zegtwoordvoerderNiels
vanderHorst. ‘Dat kanwel tienkeer zoveel zijn.’

Een concurrent alsMassiveMusic besteedt
maximaal 20%vanhet budget aanhet creëren
vandemuziek voor eenopdracht, zegtmedeop-
richter en componistDannydeGraan, ietswat
MassiveMusic overigensbestrijdt.

‘WeAreMADbesteedt daar totmaximaal 50%
aan.Wij kiezen er dus voor componistenduide-
lijkmeer te betalen voor eenopdracht enmin-
der aanonszelf.’

Het zijnmisschien allemaal speldenprik-
ken,maar al die speldenprikken zijnwel goed,
meentHenkPool.Het begint bij bewustwor-
ding. ‘Langzamerhandkomt er besef datwe zo
niet door kunnenblijvenwerken’, zegt Pool. ‘Er
zitmeer geld indemuziekindustrie danooit,
maarhet komt vaakbij de verkeerdepartijen
terecht.’

Dat hebbenmuzikanten volgenshemaan
zichzelf tewijten. ‘Wij zittenhet liefst in ons
hok,muziek temaken.Niemandgaatnaar ver-
gaderingen vanBuma/Stemraomonzebelan-
gen tebehartigen.Wehebbenonsdekaas van
het brood laten eten.’
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