
‘Over de rug vande componist’

Vandaag praat de Tweede Kamer overmuziekrechten. Componisten voelen zich bestolen
door omroepen en producenten, soms zelfs door een radiodirecteur persoonlijk.
Van onze verslaggever
Wouter Keuning

AMSTERDAM ‘De verhoudingen zijn
compleet zoek.’ ‘Het ethisch besef
van veelmuziekuitgevers is nul kom-
manul.’ ‘Uitgeverijen verdienen geld
over de rug van componisten.’ ‘Het
systeem is van binnenuit verrot.’
Aan het woord zijn componisten

van muziek voor tv-series, films, re-
clames, documentaires en radiojin-
gles (zogenaamde vormgevingsmu-
ziek), die de afgelopen jaren naar ei-
gen zeggen steeds verder in de ver-
drukking zijn komen te zitten. Aan-
gezien ze afhankelijk zijn van de uit-
gevers voor werk, willen ze geen van
allen met hun naam in de krant. Al-
len schetsen ze het beeld van een ver-
ziekte industrie, waar allerlei soor-
ten ‘dwangcontracten’ min of meer
normaal zijn geworden en waar
slimme spelers grote geldstromen
naar zich toe hebben getrokken.

Geld
Dat er aardig wat geld in de wereld
van de vormgevingsmuziek omgaat,
blijkt uit uitlatingen van Cees Ver-
voord, ex-directievoorzitter van Bu-
ma/Stemra. Tijdens een discussiebij-
eenkomst vorig jaar meldde hij dat
ongeveer 25 procent van alle door
Buma/Stemra uitgekeerde gelden
naar zogenaamde geluidsvormge-
vers gaat. Volgens het jaarverslag
over 2008 keerde Buma in totaal
120miljoen uit aanmuzikanten. Aan
uitzendrechten zou het jaarlijks dus
al om 30miljoen euro gaan.
Niet meewerken aan nadelige con-

tracten of je hardop uitspreken te-
gen de huidige praktijken, staat voor
grote groepen componisten gelijk
aan zakelijke zelfmoord. Voorbeel-
den van ‘creatieve uitgeefmethodes’
zijn er te over. Zo is er de uitgever
Crossmex. Een muziekuitgever, die
voor 40 procent in handen is van Re-
né Stokvis en dat onderdeel is Ende-
Mol Nederland.
Vrijwel elke publieke omroepheeft

een fonds onder demuziekuitgeverij
hangen. Ze hebben klinkende na-
men als TROS Crossmex Music, VPRO
Music en KRO Media Music Publis-
hing. De uitgeefrechten op muziek
die in tv-series of radioprogramma’s
wordt gebruikt, worden onderge-
bracht in deze ondoorzichtige fond-
sen, waardoor een aanzienlijk deel
van de door Buma/Stemra uitgekeer-
de gelden bij de uitgever terecht-
komt (zie inzet).
Vaak gebeurt het onderbrengen

van de uitgeefrechten in een uitgeve-
rij tegen de zin van componisten,
maar zonder dat zij daar veel over te
zeggenhebben. In Europees verband
is er al zo veel aandacht voor het fe-
nomeen geweest, dat in het Engels
inmiddels een officiële term voor be-
staat: coercive publishing.
Een veel gebruikte constructie ziet

er als volgt uit: een componistmaakt
een afspraakmet een televisieprodu-
cent ommuziek te maken bij zijn tv-
serie. De producent slijt vervolgens
de serie aan een omroep, maar deze
eist in het contract dat de uitgeef-
rechten van de muziek in haar eigen
uitgeverij worden ondergebracht.
De uitgever kan via Buma/Stemra im-
mers minstens eenderde van alle in-
komsten binnenhalen.
Een bron binnen Buma vertelt dat

het bestuur vorig jaar klachten ont-
ving vandemakers vanhet program-
maHet Klokhuis. ‘Demuziekdie inhet

programma wordt gebruikt moest
van het ene op het andere moment
verplicht worden ondergebracht bij
Crossmex. In plaats van een vergoe-
ding aan de makers voor het uitzen-
den vanhunmuziek, is dat soortmu-
ziek inmiddels een ‘direct verdien-
moment’ voor uitgevers geworden.’
‘Het probleem is overigens veel

breder dan alleen Crossmex of de pu-
blieke omroep’, zegt Johan van der
Voet voorzitter van de beroepsver-
eniging voor media componisten
(BCMM). ‘Niet alleen grote muziek-
uitgevers zoals Crossmex zetten ons
onder druk, maar ook tv-producen-
ten en reclamebureaus willen eerst
dat je je rechten weggeeft voordat
verder praten over de muziek die
dan nog gemaaktmoet worden.’
Zelf werken de componisten er na

enig tegensputteren vaak maar aan
mee. ‘Voor jou tien anderen.’
Auteursrechtadvocaat Dirk Visser

bevestigt het beeld dat de componis-
ten schetsen. ‘Ik heb contracten ge-
zien waarin componisten bijna al
hun rechtennaar deuitgever overhe-
velen.’

Tekst TV
Dat sommige uitgeverijen inmiddels
goed inde gatenhebbenhoede geld-
stromen lopen, wordt ook duidelijk
uit het voorbeeld van Tekst TV, de Te-
letekstachtige nieuwspagina’s die
tussen uitzendingen op de publieke
omroepen door worden uitgezon-
den.
Tot een jaar of vijf geleden werd on-
der die teksten radiomuziek ge-
draaid. Meerdere bronnen stellen
dat onder Tekst TV nu alleen nogmu-
ziek gedraaid wordt, waarvan de uit-
geefrechten bij Crossmex en de pu-
blieke omroepen liggen. ‘Aangezien
Tekst TV grote delen op de dag en in

de nacht op tele-
visie is, is het
draaien van mu-
ziek waarvan ze
zelf de rechten
in bezit hebben,
lucratieve busi-
ness voor Cross-
mex’, aldus een
componist.
Een andere

geïnterviewde
wijst erop dat

het sowieso een vreemde constructie
is: ‘De publieke omroep betaalt jaar-
lijks een vast bedrag aan Buma/Stem-
ra om muziek te mogen uitzenden,
zeg 10 miljoen euro. Daarvoor mo-
gen ze onbeperkt muziek afspelen.
Dat is dus gewoon een prijs voor een
bepaald product dat ze afnemen.
Waarom zouden ze daar via een om-
weg weer een groot deel van terug
moeten krijgen?’

Volgens Henk Westbroek, be-
stuurslid van Buma/Stemra, worden
op deze manier jaarlijks miljoenen
naar de publieke omroepen terugge-
sluisd. In de beantwoording van Ka-
mervragen over deze kwestie noem-
de eind 2009 toenmalig minister
Bijsterveld van OC&W de ontwikke-
lingen ‘weinig gelukkig’, maar ze
stelde tegelijkertijd dat er weinig te-
gen te doenwas.

Waanzinnig
‘Waanzinnig natuurlijk’, zegt een
van de geïnterviewden. ‘Eerst be-
denkt de wetgever een wet die au-
teurs moet beschermen en die stelt
dat het auteursrecht onvervreemd-
baar is. Vervolgens blijkt in de prak-
tijk dat daar op veel manieren de
hand mee wordt gelicht en zegt de
minister doodleuk dat het een wei-
nig gelukkige ontwikkeling is, maar
dat er niets tegen te doen valt.’

Radiodirecteuren
Nog een voorbeeld vanmensen in de
muziekwereld die op slimme wijze
gebruikmaken van de mazen in het
systeem, zijn de directeuren van een
aantal commerciële radiozenders.
Jan Willem Brüggenwirth bijvoor-
beeld, de directeur van radiozender
Radio 538, en Ab Trik, directeur van
Sky Radio staan in de database van
Buma/Stemra vermeld als compo-
nist of mede-componist van tiental-
len tot honderden liedjes.
Als rechthebbenden krijgen zij

persoonlijk jaarlijks vele duizenden
euro’s uitbetaald. In een reactie laten
beiden weten dat ze persoonlijk
niets verdienen aan de Bumarech-
ten. Intern is volgens hen nou een-
maal besloten dat zij het geld innen
voor de componisten die bij hun res-
pectievelijke organisaties werken,
om die gelden vervolgens weer on-
der hen te distribueren.
Een aantal componisten stelt dat

het anders zit en dat het vaak voor-
komt dat uitgevers componisten
dwingen om de uitgever ‘mee te la-
ten tekenen’ als componist. ‘Ze creë-
ren zelf niets, maar delen op die ma-
nier toch in de inkomsten.’
Buma/Stemra directeur Hein van

der Ree zegt dat hij weinig tegen de
praktijken kan doen. ‘Wij zijn wette-
lijk verplicht iedereen die ingeschre-
ven is, uit te betalen. We kunnen van
de miljoenen liedjes in onze databa-
se niet per stuk nagaan of degene die
staat ingeschreven ook echt de com-
ponist is. ’
Voor een verbetering van de situa-

tie kijken veel componisten met
spanning uit naar de nieuwe au-
teurscontractenrechtwet die van-
daag in de Tweede Kamer wordt be-
sproken. De hoop op verbetering is
voorlopig echter niet groot.

Edwin Evers aan het werk in zijn radioshow Evers Staat Op van Radio 538. De directeur van Radio 538, Jan Willem Brüggenwirth, staat in de database van Bu-
ma/Stemra vermeld als componist of mede-componist van tientallen tot honderden liedjes. Foto ANP

Betalen voor elke seconde van een uitgezonden liedje
Als een componist een liedje of een
jingle maakt, liggen de auteurs-
rechten voor 100 procent in zijn
handen. Als hij ervoor kiest zijn
muziek via een uitgeverij uit te
geven, worden de inkomsten die
voortvloeien uit openbaarmaking
gedeeld met de uitgever.
Van de Buma-inkomsten gaat
normaal gesproken tweederde naar
de componist en eenderde naar de
uitgever. Bij de Stemra-inkomsten
geldt een verdeelsleutel van
50 procent voor de uitgever en
50 procent voor de componist.
Hoeveel er in totaal wordt betaald
voor openbaarmaking van een liedje,
wordt bepaald aan de hand van de

zogenaamde secondewaarde. Voor
elke seconde dat een liedje wordt
uitgezonden staat een bepaald
bedrag. Die bedragen zijn hoger of
lager naarmate een bepaalde zender
meer of minder kijkers of luisteraars
heeft. De secondewaarden voor
Nederland 1, 2 en 3 liggen het
hoogst. Naast de Buma/Stemra-
vergoedingen voor componisten en
uitgevers, zijn er ook inkomsten voor
de muzikanten (die soms dezelfde
is/zijn als de componist maar vaak
ook niet) en producers. Zij krijgen
hun geld van de stichting Sena. De
muzikanten krijgen de helft van de
Sena-inkomsten, de producers de
andere helft.

Jan Willem Brüg-
genwirth, baas
van Radio 538.

Foto Kippa


