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Right!

Producenten en uitgevers van films en muziek pleiten al jaren voor een stringenter beleid als het 
gaat om het tegengaan van downloaden van illegaal aanbod. Ze verwelkomden dan ook de aanbe-
velingen van de parlementaire werkgroep auteursrecht en de reactie van het kabinet daarop. 

U heeft de eerste RIGHT! van 2010 in 
handen. Een onlinemagazine op de deur-
mat, kan het nog gekker? RIGHT! ontvangt 
u niet langer per e-mail; hij zal u in het ver-
volg worden toegezonden. Sinds de 
eerste editie eind 2008 het 
daglicht zag, hebben we 
prima reacties ontvangen, 
maar - eerlijk is eerlijk - ook 
kritische geluiden.
De opmerkingen van al die 
meedenkers hebben we 
vertaald in een gedrukt 
exemplaar. Makkelijker te 
lezen, te bewaren, geen 
geprint (in zwart-wit)… 
enfin, u weet het wel. 
Bewaren dus deze eerste 
uitgave, misschien blijkt 
het wel een collectors 
item.
We kijken met tevredenheid terug op het 
afgelopen jaar. Dat was niet eenvoudig, in 
meerdere opzichten. Het nieuwsbeeld 
werd beheerst door berichten over de 
economische recessie, een recordaantal 
ondernemingen dat het niet langer kon 
volhouden en nog steeds een matig 
enthousiasme om voor muziek een licentie 
te regelen. Cijfermatig - en u kunt het bin-
nenkort weer in het SENA-jaarverslag 
nalezen - kijken we terug op een uitste-
kend jaar. Naast een stijging van de licen-
tieopbrengsten in alle sectoren hebben 
we nog niet eerder zoveel aan onze recht-
hebbenden doorbetaald als in 2009. Maar 
liefst 70,3 miljoen euro (!) werd in de vier 
vaste betaalronden doorbetaald. En daar 
zijn we maar wat trots op!
Het afgelopen jaar betekende ook de kick-
off van Muziek Werkt!, een initiatief van 
SENA om bij het bedrijfsleven meer aan-
dacht te vragen voor een bewuste(re) toe-
passing van muziek. Wij zijn er enthousiast 
over. Uit de persoonlijke gesprekken met 
veel ondernemers blijkt dat hen ‘even 
wakker schudden’ helemaal geen kwaad 

kan. Enthousiast zijn wij ook over de posi-
tieve opstelling van onze partners MKB-
Nederland en Koninklijke Horeca 
Nederland. Juist omdat het belang van de 
ondernemer centraal staat, onderschrijven 

ook deze organisaties de 
aandacht voor Muziek 
Werkt! Op de grote vak-
beurs voor ondernemers in 
de horeca, de Horecava, had 
SENA in januari nog de 
nodige gesprekken met 
horecaondernemers over dit 
onderwerp. En juist in die 
gesprekken vinden we de 
bevestiging terug dat die 
extra attentie helemaal geen 
kwaad kan. Soms, als je goed 
luistert, merk je ook een 
beetje ‘bedrijfsdoofheid’, om 

het maar zo te zeggen. De muziek klinkt 
al jaren zo, we luisteren altijd naar deze 
zender, we moeten de collectie cd’s inder-
daad eens verversen… het zijn maar een 
paar herkenbare uitspraken. 

Persoonlijk vond ik het Jaarcongres van 
MKB-Nederland in november 2009 ook 
een echt hoogtepunt. Een perfect geor-
ganiseerde bijeenkomst voor zo’n kleine 
tweeduizend ondernemers, een gevari-
eerd gezelschap interessante sprekers, in 
aanwezigheid van HKH Prinses Máxima. 
Het officiële deel werd afgesloten met 
een spetterend miniconcert van Ilse 
DeLange die, als muzikale ondernemer, 
haar collegae in de zaal wees op de nood-
zaak van naburige rechten.
Zowel Muziek Werkt! als de volgende 
Horecava zal dit jaar onze volle aandacht 
houden, natuurlijk in directe samen- 
werking met onze partners in het  
bedrijfsleven.
2010… we zijn ons zeventiende jaar  
ingegaan.

Hans van Berkel

Hans van Berkel
columnZingende advocaat

Hans Kosterman, oud-bandlid van 
BRAAK en sinds jaar en dag  
advocaat voor BV POP/FNV KIEM, 
was niet te beroerd om tijdens een 
bijeenkomst over auteursrecht voor 
studenten bij de AKI-academie in 
Arnhem een zangvoorstelling te 
geven.

De bijeenkomst over auteursrecht was 
gepland omdat studenten kopieën hadden 
gemaakt van kunstwerken die tentoonge-
steld werden in musea. Kosterman gaf inzicht 
in auteursrecht en niet ten onrechte. Als een 
donderslag bij heldere hemel bleek veel van 
het gemaakte werk op auteursrechtelijke 
gronden illegaal omdat veel van de gekopi-
eerde kunstenaars nog in leven waren.
Om de studenten te laten zien dat je ook 
muziek niet zomaar zonder toestemming 
mag kopiëren, gaf Hans Kosterman een swin-
gende show met liedjes van Elvis Presley. 
Inderdaad… Elvis is dood en has left the 
building, maar hij is springlevend voor wat 
betreft de auteursrechten. Dus, luidde de 
boodschap, even kopiëren en uitbrengen is 
er niet bij! De studenten reageerden uitbun-
dig op het optreden en meldden zich in 
groten getale als lid aan. Niet zo verwonder-
lijk, want waar ter wereld vind je een vak-
bond waar de advocaat ook nog kan zingen?
Het is zomaar een anekdote over Hans 
Kosterman, een van de vele die in de afgelo-
pen twintig jaar zijn opgete-
kend. Op 8 april 2010 zette hij 
een punt achter ruim twin-
tig jaar belangenbehar-
tiging namens FNV 
KIEM. Hans 
Kosterman met pen- 
sioen… het zal even 
wennen zijn. Twintig 
jaar op de bres voor 
uitvoerenden en 
auteurs…  
Hans, dank je wel!
In bestuurlijk opzicht  
verandert er voor SENA 
gelukkig niet veel. Hans 
blijft zijn stoel in het 
bestuur van de sectie 
Performers gewoon 
bezetten, dus ons hoor 
je niet klagen!

Hieronder speculeer ik over de invalshoeken 
die bij de auteurs van dit partijprogramma 
een rol kunnen hebben gespeeld.

Het internet is de  
eigentijdse drukpers

Onder het kopje ‘Digitale Vrijheid’ is dit de 
eerste zin in de programmatekst. Het 
betoog spitst zich toe op een lofzang op de 
vrijheid van het internet en de wens dat dit 
medium verstoken blijft van ‘poortwachters 
en spionnen’ die de privacy van de consu-
ment zouden kunnen aantasten. Nu lag de 
uitvinding van de drukpers ten grondslag 
aan de geboorte van het auteursrecht, wat 
ertoe leidde dat alleen met toestemming 
van de auteur ‘geperst’ (verveelvoudigd) 
mag worden. GroenLinks wil dat de vrijheid 
van de eigentijdse drukpers betekent dat 
alle werken die eruit rollen, gratis beschik-
baar zijn voor niet-commercieel gebruik. Eén 
misverstand is dat vrije toegang hetzelfde 
zou zijn als gratis toegang. Een ander mis-
verstand is dat iemand die zonder winstoog-

merk werken van auteurs op het internet zet, 
deze auteurs geen schade toebrengt. 

Extreem standpunt
Dat de PVV een verkiezingsprogramma  
presenteert met extreme standpunten is 
bekend. GroenLinks lijkt hetzelfde te doen 
door standpunten in te nemen als het  
grotendeels afschaffen van het auteursrecht. 
Je oor te luister leggen bij de Zweedse 
Piraten-partij om je mening te vormen over 
auteursrecht, wat staat voor 5,9% van het 
bruto binnenlands product en 8,8% van de 
werkgelegenheid in ons land, is bizar. 
GroenLinks, altijd een open mind hebbend 
voor de belangen van minderheden,  
realiseert zich niet dat auteurs, artiesten en 
acteurs gemiddeld een marginaal bestaan 
leiden.
In plaats van de politieke verantwoording 
naar zich toe te trekken en de belabberde 
wettelijke positie van musici en auteurs ten 
opzichte van de zogenaamde conglome- 
raten te verbeteren, pleit deze partij voor 

een ingrijpende verkleining van de verdien-
mogelijkheden van deze groep creatieven. 

Snapt u het nog? U kreeg al weinig en 
daarom pakken we het allemaal maar af is 
hier de leidende gedachte!

2010...

nettende burger. Maar muziekproducenten zijn er 
niet op uit om massaal achter downloadende  
tieners aan te gaan of de privacy van internetters 
te schenden. Zij zijn er ook niet op uit om de vrij-
heid van meningsuiting te beperken. Integendeel, 
makers en uitgevers van films en muziek weten als 
geen ander hoe belangrijk die vrijheid is. Zonder 
die vrijheid zouden zij immers hun eigen werk niet 
eens kunnen maken. Bovendien bestaan er al ver-
boden op downloaden en distribueren van bepaal-
de content die keurig gehandhaafd worden zonder 
dat ook maar iemand in zijn vrijheid of persoonlijke 
levenssfeer wordt aangetast. Wat hier geldt is het 
credo ‘waar een wil is, is een weg’. 
 
Paul Solleveld
Voorzitter Sectiebestuur Producenten

Een verbod op downloaden uit illegale bron zal 
immers een positief effect hebben op de ontwik-
keling van de legale digitale distributie.  
Die wordt nu ernstig gehinderd doordat legale 
webdiensten moeten concurreren tegen gratis 
illegaal aanbod dat ongelimiteerd geconsu-
meerd mag worden. Eenieder zal begrijpen dat 
geen bedrijf bereid is om risicodragend te inves-
teren in de ontwikkeling van een dienst of  
product als de levensvatbaarheid al bij voorbaat 
ter discussie staat doordat de marktomstandig-
heden verre van ideaal zijn. De overheid staat nu 
voor de keuze om die marktomstandigheden te 
verbeteren en economische groei en culturele 
diversiteit verder te laten bloeien.Tegenstanders 
van een downloadverbod lijken zich vooral 
zorgen te maken over de gevolgen voor de inter-

GroenLinks onze eigen piratenpartij
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Koert Ligtermoet
Voorzitter Sectiebestuur Performers

Het voorlopig verkiezingsprogramma van GroenLinks bevat opzienbarend nieuws voor auteurs en artiesten. De par-
tij vindt dat het auteursrecht (waaronder steeds ook het naburige recht wordt begrepen) beperkt moet worden tot 
commercieel gebruik en dat de beschermingsduur moet worden verkort tot tien jaar na de eerste openbaarmaking. 
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et draagvlak voor handhaving van 
de wettelijke basis van de vergoe-
dingsregelingen, de Auteurswet 
(AW) en de Wet op de Naburige 
Rechten (WNR), wordt dan kleiner. 

Op termijn heeft dat desastreuze gevolgen; 
niet alleen voor de makers van een cultuur-
product (wat muziek is), maar voor de 
gehele samenleving. Om te voorkomen dat 
muziek een waardenloos product wordt, 
moet de muzieksector een wetenschappe-
lijk filosofisch fundament (laten) leggen 
onder de functie en betekenis van muziek.

Belevingswaarde muziek
De muzieksector wordt geconfronteerd  
met dalende omzetten. Daaraan liggen 
ongetwijfeld economische processen ten 

grondslag. Maar voor een deel liggen de 
oorzaken binnen de muzieksector zelf. 

Een belangrijke oorzaak is de digitale 
distributietechnologie. De gemak-
kelijke en vooral karakterloze ver-
krijgbaarheid van muziek tast de 
belevingswaarde van muziek aan.  
De digitalisering bracht nieuwe  

spelers op de muziekmarkt, die geen 
enkele band hebben met culturele  
content.  

De waarde van muziek staat onder druk. Deze 
afkalvende waarde leidt tot discussies over de 
rechtvaardigheid van vergoedingen voor het  
gebruik van muziek. Als de discussie over recht-
vaardigheid doorgaat, blijven vragen over de 
rechtmatigheid van de vergoedingen niet uit.

    Pas op 
voor waardenloze     
        muziek

Het gaat alleen om bits en bytes. Een andere 
oorzaak is het overaanbod van muziek. Met 
twee muisklikken staat de content van dui-
zenden webradio‘zenders’ ter beschikking. 
Muziek dreigt een commodity te worden.  
Uit de marketing van fast moving consumer-
goods weten we dat overaanbod nauwelijks 
leidt tot stijging van de consumptie, maar 
vooral leidt tot prijserosie. Of, in termen van 
muziek, een afnemende bereidheid om 
gebruiksvergoedingen te betalen. 

Geen grootverdieners
Het onjuiste imago van de artiest als ‘groot-
verdiener’ draagt bij de gebruiker van muziek 
niet bij aan het gevoel van rechtvaardigheid 
voor een vergoeding. Veel verdienen wordt 
in de Nederlandse samenleving niet als 
rechtvaardig gezien. “Ze verdienen al tonnen 
met een avondje spelen, dus waarom zou ik 
dan nog eens extra betalen”, wordt weleens 
opgemerkt. 
Onder deze stellingname ligt een belang- 
rijke misvatting: de inkomsten van een  
optreden zijn gelijk aan het inkomen van de 
artiest. Vergeten worden kostenposten als 
beveiliging, verlichting, decor, zaalhuur, 
publiciteit, logistiek, orkest, achtergrond- 
vocalisten, gastartiesten, rechten voor  
componist en tekstschrijver en btw; en dan 
blijft het inkomen van de artiest over. Vaak 
niet meer dan een zeer bescheiden percen-
tage van het totaal.

Een tweede facet dat wordt vergeten, is  
de piek in het inkomen van een artiest.  
Hoe populair een artiest ook is, het komt 
maar zelden voor dat de populariteit (en  
het daarmee samenhangende topinkomen) 
het gehele beroepsleven duurt. Om een 
rechtvaardig beeld te krijgen van het inko-
men van een artiest zou het inkomen uit de 
topperiode, maar ook de downperiode, 
gespreid moeten worden over het gehele 
beroepsleven. Uit het Inkomensonderzoek 
Popmusici (2006) blijkt dat het gemiddelde 
inkomen van een professionele popmusicus 
12 duizend euro is; zo’n 5% verdient meer 
dan 36 duizend euro per jaar. Hoe bedoelt u, 
‘grootverdienen’?

Tijdsbesteding verandert
Een andere oorzaak die wordt genoemd, is 
de teruglopende belangstelling voor muziek. 
Hebben jongeren nog wel belangstelling 
voor muziek? Als we kijken naar de hoeveel-
heid (illegale) downloads, zou het antwoord 
‘ja’ moeten zijn. 
Maar er zijn ook andere signalen. De belang-
stelling voor muziek staat onder druk door 
veranderende tijdsbestedingspatronen.  

De tijd voor gamen, chatten en sms’en gaat 
ten koste van de tijd voor muziekconsumptie. 
Bovendien daalt de hoeveelheid beschik- 
bare vrije tijd van jongeren. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau signaleerde in 2003 
een daling van 41 naar 37 uur per week.  
Deze daling is de afgelopen jaren voortge-
zet. Die mindere vrije tijd wordt aan meer 
activiteiten besteed. Televisiekijken neemt 
het grootste deel in beslag: ruim twaalf uur 
per week. Gamen, chatten en sms’en vergen 
meer dan vijf uur. Internet neemt ruim vijftien 
uur in beslag. Kortom: de tijdsbestedings-
prioriteiten van jongeren veranderen en  
er blijft steeds minder tijd over voor de  
consumptie van muziekproducten.

Filosofie
Hoe moet de muzieksector reageren op de 
veranderde en nog steeds veranderende 
belevingswaarde van muziekproducten?  
De mogelijkheden van nieuwe businessmo-
dellen vallen buiten het bestek van dit artikel. 

De muzieksector zou moeten werken aan een 
fundamenteel herstel van de belevingswaar-
den van muziek. Verschillende filosofische 
wetenschapsdisciplines kunnen daarbij 
behulpzaam zijn.

Cultuurfilosofen houden zich bezig met de 
waarden die een samenleving bij elkaar 
houden. Zij constateren - ongerust - dat in de 
twintigste eeuw de vanzelfsprekendheid van 
waarden verloren is gegaan. Dat geldt voor 
de ‘grote waarden’ die het mens- en wereld-
beeld bepalen, maar ook de waarden van 
cultuuruitingen als muziek worden niet meer 
als vanzelfsprekend beleefd. Cultuurfilosofen 
als Brugmans, Derkse en Van Tongen werken 
aan een nieuw cultuurfilosofisch model voor 
(nieuwe) waarden. 

Zijn WNR en AW rechtvaardig?
In de rechtsfilosofie stellen wetenschappers 
vragen als ‘waarom zijn er wetten?’ en ‘wan-
neer is een wet rechtvaardig?’. 
Cultuurfilosoof Van der Schoot constateert 
dat er in het Nederlandse taalgebied geen 
integrale wetenschappelijke filosofie is over 
de betekenis van muziek. Moet de muziek-

sector deze lacune niet opvullen? Waarom 
vraagt de muzieksector rechtsfilosofen niet 
eens vragen te beantwoorden als: ‘zijn de 
AW en de WNR rechtvaardig?’ en ‘waarom 
wel’ of - onverhoopt – ‘waarom niet?’ en 
‘waaraan moet de sector voldoen om het 
draagvlak en daarmee het voortbestaan van 
de wetten veilig te stellen?’. Rechtsfilosofen 
kunnen die vragen niet alleen beantwoorden. 
Zij hebben waarschijnlijk onvoldoende inzicht 
in het brede scala van functies dat muziek 
heeft. Andere wetenschappelijke disciplines 
die het fundament onder muziek mede 
gestalte kunnen geven, zijn muziekfilosofie, 
cultuurfilosofie, politieke filosofie, culturele 
sociologie en sociale filosofie. Het zou ver-
standig zijn als de muzieksector een brede 
wetenschappelijke belangstelling voor het 
verschijnsel ‘muziek’ zou bevorderen. 

De muzieksector doet er goed aan de ont-
wikkelingen in de verschillende wetenschap-
pelijke disciplines van de filosofie te volgen. 

Analoog aan de ‘grote’ maatschappelijke 
waarden moet ook de beleving van muziek-
waarden worden hersteld. Als dat niet 
gebeurt, dreigt muziek een product zonder 
belevingswaarden te worden. De gevolgen 
daarvan zijn fnuikend: het draagvlak voor een 
financiële vergoeding voor het gebruik van 
het muziekproduct kalft af. 

Niet alleen voor de vergoeding voor het 
secundaire gebruik, bijvoorbeeld als  
achtergrondmuziek, maar ook voor het  
primaire gebruik, de eerste aankoop.  
Na verloop van tijd verdwijnt het draagvlak 
voor vergoedingen geheel. Als een vergoe-
ding niet meer te rechtvaardigen is, worden 
de redelijkheid en rechtmatigheid ter discus-
sie gesteld. De wetten die de grondslag 
vormen van vergoedingsregelingen, zijn dan 
niet meer te handhaven. Het einde van deze 
wetten ligt dan voor de hand; ze worden niet 
meer als rechtmatig beleefd. 
Cultuurproducten als muziek worden dan 
economisch vogelvrij, evenals de bedenkers 
en de makers.
Dat mogen we toch niet laten gebeuren? ®

Hans van Berkel

“De muzieksector zou moeten 
werken aan een fundamenteel 

herstel van de belevingswaarden 
van muziek”
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Koninklijke Horeca Nederland SENA een deel 
van de administratieve afhandeling uit 
handen neemt. Het voordeel dat hiermee 
gepaard gaat, wordt door KHN aan zijn leden 
doorberekend.

Van der Grinten weet ‘van horen zeggen’ dat 
de relatie met SENA niet altijd goed geweest 
is, maar heeft zelf andere ervaringen. “Ik ben 
nu anderhalf jaar directeur van KHN en kan 
me alleen goede gesprekken herinneren. 
SENA denkt écht na over het bieden van toe-
gevoegde waarde. We hebben een goede en 
zakelijke relatie, zoals die hoort te zijn.” Hij 
ervaart dat KHN en SENA steeds vaker naast 
elkaar aan tafel zitten, in plaats van tegenover 
elkaar. Ook de relatie met Buma/Stemra 
ervaart hij als positief, ‘hoewel die stroef was’. 
“Een groot verbeterpunt komt eraan: de uit-
voering van het rapport Pastors moet leiden 
tot meer transparantie en kostenverlichting 
voor onze leden.” Want Van der Grinten kan 
zich voorstellen waarom een deel van zijn 
achterban moeite heeft met partijen waaraan 
afdrachten verschuldigd zijn. 

Pay per use
“Sommige van die organisaties hebben lange 
tijd monopolistische trekjes gehad en konden 
niet goed uitleggen waarom en waarvoor nu 
precies betaald moet worden. De transparan-
tie die nu door de politiek wordt afgedwon-
gen, is in sommige gevallen nog ver te 
zoeken.”
Van der Grinten herhaalt dat het feit dat  
voor muziekgebruik betaald moet worden 
wat hem betreft niet ter discussie staat.  

Wel bemerkt hij dat moeilijk valt uit te leggen  
wat nu precies een ‘redelijke vergoeding’ is. 
De oplossing ligt volgens hem in ‘matiging, 
billijkheid en recht doen aan elkaars situatie’. 

“Vanuit mijn rol als belangenbehartiger 
mag het auteursrecht natuurlijk onder 

druk staan en blijven staan”, char-
geert Van der Grinten, om daar 
met een brede glimlach aan toe 

te voegen: “Wat mij betreft 
mag het zelfs afgeschaft 

worden! Maar ik droom 
ervan dat er ooit een  

7

interview

Right!

‘pay per use’-situatie ontstaat, zoals ook leve-
ranciers van achtergrondmuziek berekenen.”

Vanuit die hoek steekt ook regelmatig het 
fenomeen ‘rechtenvrije’ muziek de kop op: 
muziek dus, waarvoor geen afdrachten 
gedaan zouden hoeven worden. Daarover is 
Van der Grinten echter duidelijk: “Dit zijn 
natuurlijk zelden de bekende nummers en 
dus voor de meeste ondernemers niet inte-
ressant. Daar komt bij dat deze muziek veel-
vuldig tóch niet rechtenvrij blijkt te zijn. Ik heb 
nog nergens een goed en bewezen systeem 
gezien. Aan de andere kant: elke ondernemer 
weet dat kwaliteit zijn prijs heeft.”

Anders denken
Als voorbeeld van de door SENA nagestreef-
de toegevoegde waarde, noemt de horeca-
topman de ‘Muziek Werkt’-campagne. “Het is 
niet zo dat de wereld er opeens heel anders 
uitziet, maar het is een geslaagd begin van 
anders denken”, aldus Van der Grinten. 
Niettemin is hij van mening dat er nog wel 
wat zendingswerk nodig is. 
Een taak die hij overigens zowel SENA als 
KHN zelf toedicht, het liefst in gezamenlijk-
heid. Hij streeft naar een zo groot mogelijk 
aantal deelnemers aan de collectieve rege-
ling, maar realiseert zich dat niet iedereen 
aan boord zal komen. “Spanning met je ach-
terban houd je altijd. Het is natuurlijk nooit 
scherp genoeg. Die reactie zal SENA ook 
kennen. Maar het is altijd uitlegbaar hoe je  
tot een bepaalde afspraak gekomen bent. 
Goede communicatie is daarbij essentieel.”
SENA krijgt naar aanleiding van de Muziek 
Werkt-campagne veel goede reacties van 
bedrijven, ook horecaondernemingen. 

Kennisplein
Gevraagd hoe zijn leden naar hem toe reage-
ren, huldigt Van der Grinten het ‘geen nieuws 
is goed nieuws’-principe. “Ik heb er niet veel 
reacties op gekregen, maar in elk geval ook 
geen negatieve. Dat geldt overigens evenmin 
voor onze samenwerking op het zogenoemde 
‘kennisplein’, op de laatste Horecava.”  
Het kennisplein was een verzamelplaats op 
de horecavakbeurs, waar KHN een stand had 
naast SENA, vakbonden en andere partijen 
die in het ‘oude denken’ tegenover elkaar 
stonden. “Wij hebben die opstelling zelf als 
positief ervaren, omdat die het voor onderne-
mers eenvoudig maakte om ook naar de 
andere stands te lopen.” Van echt actief  
verwijzen naar elkaar was echter nog geen 
sprake. “Daar ligt voor de volgende keer 
inderdaad wel een verbeterpuntje.” ®

Lodewijk van der Grinten

Van de circa 42.000 horecaondernemingen in 
Nederland vertegenwoordigt Koninklijke Horeca 
Nederland ruim de helft. Dat zijn heel veel muziek-
gebruikers bij elkaar, die mede dankzij de inspan-
ningen van Lodewijk van der Grinten gebruikma-
ken van een collectieve regeling met SENA.

“Elke ondernemer 
weet dat kwaliteit 
zijn prijs heeft”

“‘Rechtenvrije’ muziek 
blijkt veelvuldig tóch 
niet rechtenvrij te zijn”

ls directeur van KHN is Lodewijk 
van der Grinten een van de eer-
sten om te erkennen dat muziek 
een wezenlijk ingrediënt is in de 

horeca; er is eigenlijk geen sector waar 
muziek in al zijn variëteiten en diversiteiten 
zo’n belangrijke rol speelt. In zijn eigen woor-
den: “Horeca bestaat bij de gratie van het 
sfeer scheppen.” Dat klinkt als een oud- 
Hollands spel, maar is binnen de horeca  
allesbehalve dat. Sfeer scheppen is een 
levensader, waar inrichting en verlichting als 
rode en witte bloedlichaampjes in rondge-
pompt worden. Maar om de metafoor door 
te trekken: muziek kan misschien wel gezien 
worden als het hart van het systeem. “De rest 
kan nog zo goed zijn, maar geen – of de ver-
keerde – muziek is ‘killing’ voor de sfeer”, legt 
Van der Grinten uit. Inderdaad: muziekge-
bruik kan zowel positief als negatief uitpak-
ken. “Het uitzoeken van de juiste muziek is 
een stuk vakmanschap, net zoals de inkoop 
dat is, of het interieur. Muziek geeft aan wie 
je wilt zijn, wat je wilt uitstralen en voor wie je 
er bent. Je kunt ermee spelen al naar gelang 
het moment van de dag, het soort zaak dat je 
hebt of het product dat je verkoopt. Behalve 
een uitgekiende selectie liedjes spelen ook 
een goede muziekinstallatie en het juiste 
volume daarbij een grote rol.”

Win-winsituatie
Van der Grinten geeft aan dat er wat hem 
betreft geen twijfel over bestaat dat artiesten 
en producenten, evenals componisten en 
tekstdichters, een vergoeding verdienen voor 
het gebruik van hun werken. Maar als belan-
genbehartiger streeft hij uiteraard wel naar 
een zo scherp mogelijke deal. “Ondernemers 
hebben drie redenen om lid te worden van 
KHN”, zegt hij daarover. “Wij lobbyen op 
nationaal en internationaal niveau, geven 
adviezen (per jaar meer dan 100.000 stuks) en 
maken gebruik van ons volume om kortingen 
te bedingen.” Als uitvloeisel van die laatste 
discipline is met SENA een collectieve over-
eenkomst afgesloten, die de KHN-directeur 
als ‘win-win’ omschrijft. Behalve van scherp 
onderhandelen, is de met deze deal 
gepaard gaande korting een 
gevolg van het feit dat 

A

fotocredit: Koninklijke 
Horeca Nederland
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ok SENA, een van de partners 
van MKB, was van de partij. Een 
kleine tweeduizend onder 
nemers uit de meest uiteen- 

lopende sectoren waren naar de politieke 
hoofdstad afgereisd om met elkaar te 
praten over het belang van het MKB in  
deze sombere economische tijden, met als 
centraal punt de ondernemer.
De organisatie kan terugkijken op een zeer 
geslaagd congres met toonaangevende en 
inspirerende sprekers, waaronder HKH 
Prinses Máxima. “Wat zou Nederland doen 
zonder het MKB?”, stelde zij. Als lid van de 
Raad voor Microfinanciering bracht de  
prinses het belang van microfinanciering 
naar voren. “Het geeft ondernemers de 

p de beurs, nu uitsluitend voor 
ondernemers, is van alles te 
zien: de laatste trends en  
primeurs, presentaties en 

demonstraties en uiteraard de laatste ont-
wikkelingen op het gebied van apparatuur. 
De beurs, die werd gehouden van 11 tot en 
met 14 januari, trok ruim 50.000 onder-
nemers en zorgde voor tevreden gezichten 
bij de 618 exposanten.
Een van die exposanten, en ook dat was een 
primeur, was SENA. In de SENA-stand, pal 
naast die van Koninklijke Horeca Nederland, 
werden vragen beantwoord, maar werd in 
de gesprekken met ondernemers ook inge-
gaan op het thema ‘Muziek Werkt!’. En dat 
was van tijd tot tijd zeer verhelderend.

kans om hun dromen waar te maken.” 
Ook Eurocommissaris Neelie Kroes liet zich 
inspireren door dromen. “Dromen zijn mooi 
en nodig, maar kosten ook vaak bloed, 
zweet en tranen.” 
MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans 
sprak zich uit voor een financieringsfonds 
van institutionele beleggers, die ongeveer  
2 miljard euro zou moeten omvatten.  
“We moeten ondernemers ondersteunen 
bij het opstellen van een kredietaanvraag.” 
Staatssecretaris De Jager benadrukte: 
“Ondernemers zijn de ruggengraat van de 
Nederlandse economie.”
Ondernemer Ruud Koornstra, bekend van 
de campagne ‘Wat LED je?’ kreeg met beel-
dende verhalen de lachers regelmatig op 

Evenals vorig jaar was de Horecava de 
plaats van handeling voor de uitreiking van 
de SENA/Media Tools Award. Media Tools 
stelt al jarenlang overzichtslijsten samen van 
de meest gedraaide nummers in de horeca 
en SENA maakt graag gebruik van deze 
gedetailleerde informatie ten behoeve van 
haar repartitie. Deze gegevens vormen de 
basis voor deze award, die bestemd is voor 
de uitvoerende(n) van de meest gedraaide 
Nederpophit in de horeca.
Vorig jaar werd de imposante beker voor 
het eerst uitgereikt. Die ging naar het 
Volendamse duo Nick & Simon voor de hit 
Rosanne. Dit keer ging de eer naar Frans 
Duijts. Zijn hit Jij Denkt Maar Dat Je Alles 
Mag Van Mij, afkomstig van zijn debuutal-

De kracht van 
ondernemen 

Horecava… 
een terugblik

MKB-Nederland, de motor van de Nederlandse economie, organiseerde 
in november 2009 zijn jaarlijkse congres. Plaats van handeling was het 
World Forum Theater in Den Haag. 

De belangrijkste Nederlandse vakbeurs voor ondernemers in de horeca is 
en blijft natuurlijk de Horecava in de Amsterdam RAI. Een jaarlijks terug- 
kerend evenement dat oorspronkelijk voor iedereen toegankelijk was. 

O
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zijn hand, maar bracht ook serieuzer bood-
schappen: “98 procent van wat we doen is 
verspilling” en “u bent de redding van de 
wereld.”
De afsluiting van het congres werd verzorgd 
door een muzikale ondernemer.  
Ilse DeLange en haar band speelden het 
enthousiaste publiek uit de stoelen.  
Tussen de nummers door sprak zij ook 
kort over de minder rooskleurige kant van 
de muziekindustrie: de sterk teruglopende  
verkoopcijfers en niet in de laatste plaats 
het belang van de inkomsten uit rechten 
voor alle uitvoerend kunstenaars. 
Een hapje en een drankje na afloop in een 
ontspannen sfeer completeerden een sterk 
congres! ®

bum uit 2006, was afgelopen jaar de meest 
gedraaide Nederpophit in de horeca. Ad 
Roland, directeur Media Tools overhandig-
de, na een introductie door TROS-dj Daniel 
Dekker, de beker aan Frans Duijts.
Extra aandacht was er voor Duijts’ grote 
voorbeeld André Hazes. Diens werk is (en 
wordt) zo vaak in de vaderlandse kroegen 
gedraaid, dat er waarschijnlijk geen artiest is 
die dat nog ooit zal evenaren. Terecht dan 
ook dat SENA-directeur Hans van Berkel 
een speciale Oeuvre Award uitreikte aan 
Hazes’ kinderen Roxeanne en Dré. ®

Ofotocredit: Anton van der Riet
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“Honderd keer    
       een tientje is ook
  veel geld” 

11

te mobiliseren zijn. Daarom zijn we dat zelf 
gaan doen. Dat klinkt misschien bitter, maar 
ik zie het slechts als een les die ik geleerd 
heb. De zakelijke kant (de aannemer) is 
bedoeld om projecten te creëren die de 
muzikant (loodgieter) zo goed mogelijk en 
met zoveel mogelijk plezier kan uitvoeren.
BMP heeft al meer dan 50 cd’s uitgebracht 
en komt daardoor ook als producent in aan-
merking voor afdrachten van SENA. Ook 
boekt het bedrijf artiesten, waaronder De 
Rijk zelf, voor live-evenementen. Met hun 
theaterbureau Baileo Theater Producties 
boeken zij nu tevens theatertours. De eerste 
‘ronde’ zal zijn met Chocolate & Vanilla 
(Madeline Bell & Joke Bruijs).

Vibrafoonfabriek
Jeroen de Rijk en Frits Landesbergen  
participeren inmiddels ook in een heuse 
vibrafoonfabriek: Vanderplas Baileo 
Percussion Instruments. Die levert 20 tot 40 
handgemaakte instrumenten per jaar aan 

symfonieorkesten, conservatoria en particu-
lieren over de hele wereld. De Rijk erkent wel 
dat alle drie de bedrijfsvormen last hebben 
van de crisis, omdat de bereidheid om geld 
uit te geven aan een luxeproduct als muziek 
of een concert momenteel iets minder is. 
Gelukkig is de organisatiestructuur ‘lean & 
mean’.

Voor de muzikant Jeroen de Rijk werkt de 
vereniging van een loodgieter en een  
aannemer in één persoon prima. “Als percus-
sionist moet ik speelbeurten maken”, legt hij 
uit, “en de aannemer regelt die. Ik streef 
ernaar om per speelbeurt te factureren tot 
aan het niveau van een mooi modaal inko-
men. Daarnaast speel ik ook mee op jingles 
en commercials, die ik in sommige gevallen 
ook (mede)componeer. Dat levert dan dus 
ook Buma-inkomsten op.”
De jaarlijkse cheque van SENA is hierop een 
welkome aanvulling. De Rijk schat het bedrag 
op ‘vier tot acht procent van het totaal’. “Het 
voelt als vakantiegeld, maar het is iets waar 

de artiest

Right!

Hoewel hij beroepsmatig menig belletje laat rinkelen, doet zijn naam dat 
misschien niet helemaal. Toch is Jeroen de Rijk, met ruim 25 jaar ervaring 
en zijn eigen productiebedrijven, een gerenommeerd (studio)muzikant én 
ondernemer, die in beide hoedanigheden veel met SENA te maken heeft. 

je gewoon recht op hebt.” Studiomusici  
krijgen immers geen inkomsten uit verkopen, 
maar delen mee in de opbrengsten die het 
draaien van de producties met zich mee-
brengt. Het belang van SENA is voor Jeroen 
de Rijk dus groot en, over de jaren, behoor-
lijk steady. “Maar als je een keer op een hit te 
horen bent, zie je direct een piek. Voor mijn 
bijdrage aan Wonderful Life van Mathilde 
Santing kreeg ik het eerste jaar een paar  
duizend gulden overgemaakt en het nummer 
draagt nog altijd bij. Dan blijkt maar weer 
eens het belang van evergreens voor een 
muzikant.”
Maar de minder grote hits vindt hij even leuk. 
“Honderd keer een tientje is ook veel geld.” 
Een goede instelling, aangezien zijn SENA-
inkomsten de laatste tijd een beetje  
teruglopen. 
“Ik heb me meer gestort op het ondernemer-
zijn en ben daardoor minder ‘in the picture’ 
om op hedendaagse hits mee te spelen.” 
En dat terwijl het zo goed gaat met de 
Nederlandse popmuziek en artiesten zich 
daardoor juist vaker de luxe veroorloven om 
een percussionist in te huren. De Rijk heeft 
zijn keuze echter bewust gemaakt. “Ik vecht 
minder voor een plek in het elftal, maar  
meer voor een plaats in de directiekamer. 
Al met al blijven mijn inkomsten ongeveer 
hetzelfde, maar ik haal die nu voornamelijk 
uit ons eigen bedrijf. Het grote voordeel 
daarvan is, dat we nu dus vooral werken met 
mensen die we zelf leuk vinden en dat is mij 
veel waard.”

Een van die mensen is de Kaapverdisch-
Rotterdamse zangeres Suzanna Lubrano, bij 
wie De Rijk sinds twee jaar bandleider is. 
“Zij treedt al 15 jaar wereldwijd op in de 
Afro-Portugese landen en moet ook hier 
bekender worden.” Een van haar live-optre-
dens, waaraan ook Candy Dulfer meedeed, 
is onlangs opgenomen voor TV Rijnmond en 
zal dit jaar op dvd verschijnen. De Rijk zou 
Lubrano’s muziek graag aan een reclame 
koppelen, ziet kansen in de zouk- en lamba-
dascene en zou haar bijvoorbeeld graag 
eens op North Sea Jazz zien staan. ®

Jeroen de Rijk (percussionist)

adat Jeroen de Rijk op zijn veertien-
de begon met drummen, werd hem 
duidelijk dat muziek voor hem iets 
onvermijdelijks was. De manier 

waarop hij daarmee de rest van zijn leven is 
omgegaan, noemt hij nu ‘puur maniakaal’.  
“Ik hoorde en hoor overal ritmes en/of 
muziek in. Vroeger ging al het geld naar 
instrumenten, maar sinds ik die door mijn 
naamsbekendheid gratis krijg, gaat alle ener-
gie naar onze bedrijven.” Die passie heeft 
hem geen windeieren gelegd. De inmiddels 
48-jarige De Rijk werd door de lezers van de 
Slagwerkkrant al negen keer verkozen tot 
beste percussionist van de Benelux.

N Trommelaap
Maar wat doet een percussionist nu precies? 
Dat hangt van de muzieksoort af, legt De Rijk 
uit: bij traditionele muziek (latin, Afrikaans en 
Zuid-Amerikaans), waaraan geen drummer te 
pas komt, verzorgt de percussionist de basis; 
bij westerse muziek ‘voegt hij in een 
bestaande ritmesectie met een hoop  
tierelantijnen smaak toe’. Het album Vrije Val 
van Rob de Nijs (1986) en de nummer 1-hit 
Sailing Home van Piet Veerman (1987) waren 
twee van de eerste platen waarop De Rijk te 
horen was. Vele zouden nog volgen, waar- 
onder Wonderful Life van Mathilde Santing, 
Liefdesliedjes van De Jazzpolitie, Helmut 
Lotti’s Tribute To The King en verschillende 
projecten met bijvoorbeeld Trijntje 
Oosterhuis en Laura Fygi. Een volledige lijst 
zou dit complete artikel in beslag nemen.

Na 25 jaar in dienst van anderen gespeeld te 
hebben, heeft Jeroen de Rijk nu ook zijn 
eigen band: The Rich & Famous. Een grappig 
bedoelde naam, haast hij zich te zeggen, 
want ‘als dienend muzikant word je in 
Nederland niet rijk’. Dat is overigens ook 
helemaal niet per se zijn bedoeling. “Ik ben 
als trommelaap geboren.”

Toch heeft De Rijk sinds 13 jaar een alter 
ego. Naast ‘loodgieter’ (zoals hij zichzelf als 
ambachtelijk percussionist omschrijft) is hij 
ook ‘aannemer’. Die rol vervult hij binnen het 
muziekproductiebedrijf Baileo Music 
Productions, dat hij opzette met zijn com-
pagnon Frits Landesbergen, zelf vibrafonist, 
drummer, arrangeur en componist. Zij zijn 
hiermee begonnen onder het motto ‘doe  
het zelf als je denkt dat je het beter kunt’ en 
omdat zij bemerkten dat muzikanten té  
vaak gezien worden als ‘noodzakelijk  
kwaad’, terwijl ondernemers wél iets  
gegund wordt. “Dit is een opportunistische 
wereld, waarin muzikanten niet als collectief 
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Het zijn zware tijden voor het auteursrecht.  
In de maatschappij is steeds minder draag-
vlak voor het betalen van een vergoeding 
voor het gebruik van auteursrechtelijk 
beschermd werk. Gebruikers tornen aan de 
rechtvaardigheid van deze vergoeding: de 
rechtmatigheid staat daarmee op de tocht. 
Extra complicatie is dat de wetgever heeft 
getracht het tempo van de tijd met lapmid-
delen te volgen.
Modernisering van het auteursrecht is gebo-
den. Tot die conclusie kwam een parlemen-
taire werkgroep onder voorzitterschap van 
SP-Kamerlid Arda Gerkens vorig jaar. Rode 
draad in het rapport van de werkgroep: voor 
het verantwoord incasseren van vergoedin-
gen is het van groot belang dat gebruikers 
de rechtmatigheid van claims erkennen; dat 
er dus maatschappelijk draagvlak voor is.

Non-profitorganisaties 
Dat draagvlak blijkt in elk geval niet van de 
Tweede Kamer te komen. In een tijdbestek 
van nog geen drie weken hebben parlemen-
tariërs van CDA en SP vragen gesteld over 
vergoedingen voor het gebruik van muziek, 
in casu voor het gebruik van intellectueel 
eigendom. Opvallende overeenkomst tussen 
de vragen was de impliciete aanname dat 
non-profitorganisaties als gebruikers geen 
vergoeding hoeven te betalen voor muziek-
gebruik. Daarbij is het overigens nog maar 
de vraag of er in de twee situaties waarop de 
vragen betrekking hebben (ruimte van een 
bloemencorso en een zorginstelling) juridisch 
gezien wel sprake is van openbaarmaking,  
of dat het gaat om een vraag van meer fun-
damentele aard: is er een relatie tussen de  
vergoeding voor gebruik van intellectueel 
eigendom en de doelstellingen van de 
gebruiker?  
Uit de teneur van de vraagstelling is af te 
leiden dat de twee partijen deze vraag 
bevestigend beantwoorden: als een muziek-
gebruiker geen winstdoelstelling heeft, hoeft 

geen vergoeding te worden betaald. 
Maar noch de Auteurswet, noch de Wet 
op de Naburige Rechten geeft houvast 
voor een vergoedingsregime dat is 
gekoppeld aan aard en financiële doel-
stellingen van de gebruiker. Volgens 
beide wetten vormt slechts de auteurs-
rechtelijk relevante handeling, de 
openbaarmaking, de basis voor de 
vergoedingsregeling. Een discussie 
over de grondslagen van het 
auteursrecht heeft echter ingrijpen-
de gevolgen, niet alleen voor de 
creatieve sector, maar voor de 
gehele kennissamen-
leving, inclusief alle  
sectoren van indu-
strie en handel.  
In de prijs van elk  
‘kennisintensief’ 
product zit wel 
een vergoeding 
voor de beden-
kers en makers van 
het product, de  
vergoeding voor het 
intellectueel eigen-
dom. 
“Wanneer we de denklijn 
van de volksvertegenwoordi-
gers van het CDA en de SP doortrekken, zou 
ook voor een computer, televisietoestel of 
koffiemolen geen vergoeding voor intellectu-
eel eigendom behoeven te worden betaald”, 
zegt Hans van Berkel, directeur van SENA, 
dat de uitvoering van de Wet op de 
Naburige Rechten regelt. “De vragenstellers 
zouden in dat geval de minister moeiteloos 
kunnen attaqueren met vragen of zij van 
mening is dat zorginstellingen die zonder 
winstoogmerk werken, geen vergoeding voor 
intellectueel eigendom, verdisconteerd in  
de prijs van software of televisietoestellen 
hoeven te betalen; software en televisie- 
toestellen zijn eenvoudig inwisselbaar voor 

Einde zoek bij duaal 
vergoedingsstelsel auteursrecht 
Verschuivende maatschappelijke opvattingen over auteursrecht hebben nu ook de Tweede Kamer bereikt.  
Uit recente Kamervragen blijkt dat parlementariërs vinden dat non-profitorganisaties over het gebruik van  
muziek geen vergoeding hoeven te betalen. Zo’n ‘duaal vergoedingsstelsel’ leidt echter tot chaos in de wereld 
van het intellectueel eigendom.

elk product dat onder de octrooiwet-
geving en/of het auteursrecht valt.” 

Zover is het nog niet en het is maar de 
vraag of Kamerleden zich en masse tot 

dat standpunt zullen bekeren. De storm 
die zou ontstaan onder de leden van 
VNO-NCW en MKB-Nederland zou 
orkaankracht kunnen bereiken. Kortom, er 
is geen juridische of maatschappelijke basis 
te vinden voor een relatie tussen winstdoel-
stelling van gebruikers en de vergoeding 
voor gebruik van intellectueel eigendom. 

Chaos  
Een duaal vergoedingsstelsel tast de 
rechten aan van makers van muziek. 
Dat leidt uiteindelijk tot een chaos 

in de wereld van intellectueel eigen-
dom. Meer nog, het einde is zoek.  

Van Berkel schetst een doemscenario: 
“Eerst komt een vrijstelling van octrooi-

vergoedingen, auteursrechten en naburige 
rechten voor non-profitorganisaties. 
Maar de ondernemer die één of meer-
dere jaren minder winst maakt of zelfs 
verlies draait, ziet ook zijn kans. 
Organisaties waarvan de winstdoelstel-
ling onder druk staat,  
verlangen dan ook een vrijstelling of 

een lagere vergoeding, ‘want we maken 
bijna geen winst.’ Uiteindelijk staat het hele 
stelsel van octrooirecht en auteursrecht op 
de tocht. Gebruik van intellectueel eigen-
dom wordt gratis. Makers en bedenkers van 
producten van intellectueel eigendom  
ontvangen geen vergoedingen meer.  
Hun inkomsten drogen op. Uiteindelijk  
verdwijnt de stimulans om een nieuwe crea-
tieve of intellectuele prestatie te leveren.” 
Van Berkel betwijfelt of dat werkelijk de 
bedoeling is van CDA en SP. 

Paulus Eras

Recent publiceerde de Staatscourant dit inte-
ressante artikel van de hand van journalist 

nieuws


