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Culturele ongelijkheid 
ongewenst
Producenten van muziekopnamen en artiesten streven samen met hun organisaties naar verlenging van de 
beschermingsduur van naburige rechten. Dat is in beider belang. Zij vormen een creatief team waarbinnen 
afspraken gelden over verdeling van de opbrengsten uit allerlei vormen van exploitatie. Daarnaast hebben ze 
hun gezamenlijke rechtenorganisatie SENA, welke revenuen steeds belangrijker worden.

e huidige exploitatieperiode van 
50 jaar na de eerste release doet 
geen recht meer aan de werke-
lijkheid. Waar vroeger veel meer 

sprake was van een beperkt aantal grote 
hits, is in de huidige internetomgeving de 
breedte veel belangrijker geworden: 
minder verkopen of beluistering van een 
veel groter repertoire. Dat betekent dat er 
ook langere tijd nodig is om de investerin-
gen terug te verdienen. In de VS kent men 
nu een periode van 95 jaar; als de EU niet 
aanhaakt, zal er bovendien ongewenste 
culturele ongelijkheid ontstaan.

En waarom bescherming voor auteurs en 
uitgevers tot 70 jaar na de dood van de 
maker, en de artiest en zijn partner in de 
kou laten staan? Er is geen enkele reden 
voor die ongelijkheid en dan is de wens 
voor verlenging tot 70 jaar na uitgave een 
bescheiden wens. Beperking tot 50 jaar 
betekent dat mensen er bij leven mee 
geconfronteerd kunnen worden dat hun 

creatieve werk wordt gebruikt voor bij-
voorbeeld een commercial waar zij niet 
achter staan en ook niet voor worden 
betaald. Dat is de morele kant van de 
zaak. 

Ik verbaas me steeds weer over de lobby 
vanuit de academische wereld tégen ver-
lenging van de beschermingsduur, zoge-
zegd uit zorg voor de artiest. Kennelijk 
weet men het beter dan de artiesten zelf, 
wier bonden en organisaties zowel inter-
nationaal (FIM) als nationaal (BV Pop, 
Norma, NTB, FNV Kiem, SENA 
Performers) wel degelijk voor wijziging zijn 
van de beschermingstermijn zoals deze nu 
voorligt. Producenten en artiesten trekken 
samen op.

Ik denk persoonlijk dat men de eigen 
wereld projecteert op de onze: in de acade-
mische wereld is het immers gebruikelijk af 
te zien van auteursrechtelijke aanspraken 
om het werk maar te verbreiden ten behoe-
ve van de wetenschap. Men wordt boven-
dien op andere wijze al betaald. Het wel 
gehoorde argument dat het publiek domein 
de inspiratie van latere artiesten bevordert, 
is natuurlijk onzin. Iedereen weet dat Oasis 

geïnspireerd was door de Beatles en die 
waren echt nog wel beschermd. 

Angst dat producenten de boel zouden 
monopoliseren is ongegrond: er is het ‘use 
it or lose it’ principe; een opname moet 
wel geëxploiteerd worden, anders verlies 
je de bescherming. Bovendien: een platen-
maatschappij wil helemaal geen producten 
op de plank laten liggen! Daar wint hij 
niets mee. Kosten voor digitaliseren zijn 
voor het allergrootste deel reeds gemaakt.

Voordelen zijn er voor alle artiesten en 
producenten: je rechtenstroom blijft op 
gang. Sessiemuzikanten worden via een 
fonds voorzien van een sociale mantel. De 
angst van de overheid dat het gemeen-
schapsgeld gaat kosten, is niet terecht. 
SENA zou zo’n fonds heel goed kunnen 
administreren. Ook de consument zal er 
weinig van merken: onderzoek heeft aan-
getoond dat de prijsbeweging onafhanke-
lijk is van de bescherming.

Paul Solleveld
Voorzitter Sectiebestuur Producenten 
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Culturele ongelijkheid 
ongewenst

Ed Nijpels: 

70 jaar is hard nodig!

Right!

Net als bij elk zinnig denkend mens begint het ook bij mij te kriebelen wanneer scheve situaties niet worden 
aangepakt. Of wanneer er met redelijk gemak, of op z’n minst luchthartig, mee wordt omgegaan. 

n de muziekindustrie, en dan met name op 
het gebied van het intellectueel eigen-
dom, hebben we er onderhand een aardi-
ge reputatie mee opgebouwd. Zo duurde 

het ‘slechts’ 32 jaar voordat de Nederlandse 
regering in 1993 overstag ging en de naburi-
ge rechten ratificeerde. Pas toen mocht u ein-
delijk gecompenseerd worden voor het 
gebruik van uw muzikale eigendom. Anders 
gezegd, u werd erkend! 
De laatste jaren is het tegen de stroom in 
roeien bijna een standaardprocedure gewor-
den. Niet in de laatste plaats als het gaat om 
de ‘billijke vergoeding’ die gebruikers van 
muziek aan SENA moeten betalen. Ik heb al 
eens eerder een ontnuchterende vergelijking 
gemaakt over de zogenaamde torenhoge 
bedragen die een winkel of kroeg zouden 
moeten betalen. Teruggerekend varieerde 
het van nog geen twintig cent per dag tot een 
kopje koffie…

Op dit moment ligt er weer een discussiestuk 
op de Haagse vergadertafel, en let op, dit 
keer raakt het direct uw portemonnee. Het 
onderwerp? Het verlengen van de bescher-
mingstermijn van 50 jaar naar 70 jaar! 
Misschien staat u er niet altijd bij stil, u heeft 
tenslotte andere creatieve zaken aan uw 
hoofd. Maar als het gaat om ‘bescherming’ 
dan is er sprake van een behoorlijk verschil 
tussen de auteurswet en onze wet op de 
naburige rechten. Even opfrissen: de 
Auteurswet stopt 70 jaar na het overlijden van 
de componist of tekstdichter, onze wet biedt 
u, als uitvoerend kunstenaar of producent, 50 
jaar bescherming gerekend vanaf de datum 
van eerste release. Vertaald in euro’s is dat 
een pijnlijk verschil. 

Op basis van deze termijnen kunt u direct 
even terugrekenen welke nummers van u bin-
nenkort het predicaat ‘rechtenvrij’ krijgen 
opgeplakt. Anders gezegd, waar u geen 
enkele vergoeding meer voor ontvangt. 
Europarlementariër Charlie McCreevy had dit 

I destijds goed in de gaten en zijn voorstel om 
deze scheve situatie aan te pakken werd door 
de Europese Commissie - terecht - omarmd. 
De aanbeveling aan de lidstaten om hier op 
nationaal niveau iets positiefs mee te doen 
blijkt in de praktijk jammer genoeg anders uit 
te pakken, ook in ons eigen landje. Nederland 
ziet het nut er namelijk (nog) niet van in. Hoe 
komt het toch, denk ik 
dan, dat hier überhaupt 
over gediscussieerd 
moet worden? Wat is het 
probleem? Hoe komt het 
dat men in Den Haag 
moet beslissen hoe lang 
u iets, wat u zelf heeft 
gemaakt , ook nog uw 
eigendom mag noemen? 
Ik krijg het niet 
bedacht... 
Het gemak waarmee aan 
de financiële stoelpoten 
van producenten en uit-
voerend kunstenaars 
wordt gezaagd stoort 
mij. Komt het omdat de 
simpele gedachte 
‘muziek is gratis’ over-
heerst? Komt het omdat 
‘artiest’ bij niet-ingewij-
den vaak synoniem is 
voor ‘rijk’? Natuurlijk, het beeld van die villa 
met een rieten kap aan het water en een dikke 
BMW voor de deur - om van de bankrekening 
maar te zwijgen - bestaat, maar is slechts 
voorbehouden aan een succesvolle enkeling. 
Uiteraard wordt dat imago op basis van televi-
siebeelden en soaps vaak bevestigd, maar het 
is te gemakkelijk (en verkeerd) om dit plaatje 
op elke uitvoerend kunstenaar te projecteren. 
De harde, nuchtere realiteit zit echt anders in 
elkaar.
De Haagse opvatting dat het te lang zou 
duren voordat de muziek ‘weer terugvloeit 
naar het publiek domein’ deel ik dan ook niet. 
En met mij gelukkig vele, vele anderen! De 

uitkomsten van het onlangs gepubliceerde 
rapport “Pop, wat levert het op” onderstreep-
ten nog eens overduidelijk het belang van een 
verlenging van de beschermingstermijn van 
uw naburige rechten.
De SENA-inkomsten zijn voor de meerderheid 
van producenten en uitvoerend kunstenaars 
een welkome en broodnodige aanvulling op 

de oudedagsvoorziening, 
en ze maken vaak net het 
verschil in creatieve 
mogelijkheden. Maar het 
is bovenal een doodge-
wone, niet meer dan 
rechtvaardige compensa-
tie voor het gebruik van 
uw muziek. En een faire, 
terechte aanpassing van 
de beschermingstermijn 
hoort daarbij!

Ik hoop dat de beleids-
makers in Den Haag tijdig 
inzien dat de muziekindu-
strie geen vetpot is en 
het optrekken van de ter-
mijn naar 70 jaar voor uit-
voerend kunstenaars én 
producenten van essenti-
eel belang is! De gevol-
gen van de ontwikkelin-

gen op de elektronische snelweg zijn een 
ieder bekend. Het downloaden, het illegaal 
kopiëren en de dalende (cd-)verkopen 
hebben de inkomsten voor teveel onderne-
mers op de helling gezet. De inkomsten uit 
naburige rechten compenseren slechts voor 
een deel deze problemen. Met andere woor-
den, die termijn van 70 jaar is hard nodig!

Stel je voor zeg… een rechtenvrije week van 
de jaren 60?… het moet niet veel gekker 
worden!

Ed Nijpels
Voorzitter SENA
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De artiest en de 
beschermingsduur 
van naburige rechten

n de discussie over het voorstel van de 
Europese Commissie om de bescher-
mingsduur van naburige rechten te ver-
lengen van 50 naar 70 jaar na de eerste 

openbaarmaking, komen uiteenlopende 
argumenten aan de orde. Veelgehoord is 
de beweegreden dat de 
producenten meer voor-
deel zouden hebben dan 
de musici. Dat laat zich 
moeilijk begrijpen. Als 
de originele eerste 
opnamen eenmaal in het 
publieke domein terecht 
zijn gekomen en dus 
zonder rechtenvergoe-
ding aan de artiesten 
geëxploiteerd kunnen 
worden, zal zich een 
stoet van producenten 
van allerlei allure aan-
melden. Elke winkelketen 
zal de weg naar de cd-
perserij weten te vinden 
om het beste van Peter 
Koelewijn, John Lion en 
The Motions als gratis 
bonus bij wasmiddelen, 
inlegkruisjes en andere 
huishoudelijke artikelen 
te verstrekken. Willen wij dat ?

Het kan ook betekenen dat de artiest, die 
principieel vegetariër is, tot zijn afgrijzen 
zal ervaren dat zijn hit uit de zestiger jaren 
tot de herkenningsmelodie van een vlees-
reclame is gepromoveerd. Dit moet voor-
komen worden. Het kan niet zo zijn dat 

artiesten bij leven hun 
materiaal terughoren 
in een context waar 
ze niets mee te 
maken willen hebben 
en er bovendien 
geen cent meer voor 
ontvangen. Alleen al 
vanwege de verlen-
ging van het per-
soonlijkheidsrecht 
waarop een artiest 
een beroep kan 
doen als zijn werk 
aangetast, verminkt 
of tegen zijn zin 
gebruikt wordt, is de 
verlenging de moeite 
waard.

Ook is het onrecht-
vaardig dat uitvoe-
rende kunstenaars en 
auteurs ongelijk 

worden behandeld ten aanzien van de 
beschermingsduur van hun creatieve pres-
taties. De componist van een muziekwerk 
bijvoorbeeld geniet wel bescherming na 50 
jaar na opname van de uitvoering, maar de 
artiest, die hetzelfde werk vertolkt, niet. 
Bovendien begint de carrière van een 
groot deel van de uitvoerende kunstenaars 
rond de leeftijd van 20 jaar. Met de huidige 
beschermingstermijn van 50 jaar vervallen 
de eerste rechten wanneer zij rond de 70 
zijn. Het is van belang dat Nederlandse 
artiesten van wie de werken zijn opgeno-
men in de jaren ’50 en ’60 hun naburige 
rechten niet verliezen op het moment dat 

ze het geld juist het beste kunnen gebrui-
ken.
Uit het mede door SENA gefinancierde 
onderzoek “Pop wat levert het op?”, naar 
de inkomenspositie van popmusici, blijkt 
nogmaals het belang van auteurs- en nabu-
rige rechten voor het inkomen van popmu-
sici. Met name blijkt uit de cijfers dat 
inkomsten uit rechten een groter bestand-
deel van het inkomen worden naarmate 
men ouder (en succesvoller) is. Het inko-
men uit rechten en royalty’s maakt daarbij 
zelfs grotendeels het verschil in inkomen 
uit tussen jongere musici en oudere musici. 
In mijn ogen illustreren deze cijfers, zeker 
in combinatie met de algehele conclusie 
van het onderzoek dat de inkomenssituatie 
zorgwekkend genoemd mag worden, 
nadrukkelijk het belang van de verlenging.

Koert Ligtermoet
Voorzitter Sectiebestuur Performers



Copyright term extension is one of those issues that goes to the very heart of how Europe values its incre-

dible music and the people who make that music. 

The European Union has often been criticised for being bureaucratic or lacking ambition, but the term 

extension proposal put forward by Internal Market Commissioner, Charlie McCreevy, last year, was a bold 

and forward looking move. The proposal can make a real difference to the daily lives of tens of thousands 

of artists and promote much-needed investment in new talent.

Very thorough work was carried out by the European Commission in preparation for this proposal and the 

Commission has not buckled under pressure from the very loud anti term extension lobby. 

Members of the European Parliament have also listened to all sides of the argument and on 23rd April 

voted overwhelmingly in favour of the proposal to extend term of protection from 50 to 70 years. This 

shows that music sector representatives, from performers and producers to collecting societies, worked 

together to present a compelling case for term extension. 

Term extension became one of those rare issues that united the dominant Christian Democrat and 

Socialist groups in the European Parliament around the same issue. A cross-party majority of MEPs recog-

nised term extension as a matter of fairness for performers who are increasingly losing their rights to their 

early recordings in later life, when they most need this revenue. They also realised that term extension will 

benefit a very exciting and vibrant part of European culture – music. 

This proposal now has to be agreed by the 27 Member States in the EU Council of Ministers before it can 

become legislation. While most Member States are firmly in favour of the proposal, there is still, unfortu-

nately, a number of countries slowing down its progress. This includes the Netherlands, a country that 

would normally be pro-culture.

The Dutch Government has so far failed to listen to the almost 700 Dutch performers who have called for 

term extension. Recordings by artists like Herman van Veen, for example, are an important part not only of 

Dutch cultural identity, but of European culture. 

The Government’s position to date also fails to acknowledge the more than 38,000 performers from all 

over Europe, including many local artists, orchestral members and session musicians, who have petitioned 

the EU institutions asking for term of protection to be extended.  These performers all want this to 

happen now and won’t understand why the Netherlands is dragging its heels on this issue, when it is only 

fair that they receive the benefit of their work for their lifetime. 

Europe’s music sector contributes enormous creativity, employment and 

taxes, all of which helps to drive growth in the creative economy often refer-

red to by politicians. It is not too late for the Dutch Government to rethink its 

position. If the Netherlands were to change its position in the next two 

weeks, the term extension proposal could still be adopted without any delay. 

By supporting term extension, the Dutch Government would promote re-

investment in the development of new talent, particularly at local level, all of 

which helps to find the Herman van Veen of tomorrow.

John Kennedy
Chairman/CEO IFPI

Call for justice
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Dick Bakker
”Aanpassing van de beschermtermijn naburige rechten van 
50 naar 70 jaar, zoals voorgesteld door de Europese 
Commissie, is een zeer terecht initiatief. Hierdoor ontvangt 
iedere rechthebbende immers gegarandeerd gedurende zijn 
hele leven datgene waar hij eigenlijk altijd recht op zou 
moeten hebben. Grote 
successen van uitvoeren-
de kunstenaars aan het 
prille begin van hun car-
rière zouden anders na 
hun pensionering volko-
men ten onrechte onbe-
schermd raken. Juist op 
een moment dat voor veel 
van hen deze inkomsten 
een zeer welkome aanvul-
ling zijn op hun pensioen. 
Ik ondersteun het initiatief 
tot aanpassing naar een 
beschermtermijn naar 70 
jaar dan ook van harte.”

Kees van Weijen, 
Rough Trade Distribution

”Rough Trade distribution 
vertegenwoordigt vele arties-
ten en bands. Creatieven 
investeren in talent en kunnen 
dit blijven doen door een ver-
lenging van de beschermings-
termijn naar 70 jaar. Zonder 
deze verlenging ontstaat er 
een enorme verschraling van 
het nieuwe aanbod en dit zal 
grote gevolgen hebben voor 
de muziek en de entertain-
mentindustrie. Onze artiesten 
vertrouwen erop dat ook 
Nederland in Europa haar 
verantwoordelijkheid neemt 
door de beschermingstermijn 
van naburige rechten te ver-
lengen naar 70 jaar.”

Ton Koopman
”Het recht van de uitvoerend kunstenaar (en platen-
producent) dient adequaat beschermd te worden, 
ook via zijn/haar nazaten. De verhoging van 50 naar 
70 jaar vind ik – zeker in vergelijking met de bescher-
mingstermijn die de compo-
nist geniet op basis van de 
Auteurswet - niet meer dan 
correct. Teveel is tegenwoor-
dig al gratis of illegaal maar 
geaccepteerd (denk aan het 
downloaden van muziek). De 
SENA-inkomsten, hoe klein 
ook, zijn niet alleen een 
erkenning voor alle uitvoe-
rend kunstenaars maar ook 
een terechte compensatie 
voor het gebruik van hun 
creatie. Zeker in moeilijke 
tijden is zoiets van harte 
welkom.”

Johnny Lion
”Ik heb begrepen dat een aantal geleerden uit hun goedbetaalde 
(leer)stoelen is gekomen om te roepen dat de verlenging van de 
baan moet. Dat uitvoeringen na 50 jaar tot het publieke domein 
dienen te behoren, omdat die daardoor, en daar komt ie, ‘een 
grotere bijdrage aan de ontwikkeling van muziek zouden leveren’. 
Ach, gut... Wel mijne heren, voor velen is Frank Sinatra een groot 
inspirator, ondanks dat zijn werk nog steeds niet tot het publieke 
domein behoort. Wat mijzelf betreft: ik zou het fantastisch vinden 
dat, wanneer ik allang het loodje heb gelegd, mijn kleinkinderen 
nog kunnen roepen: ‘Dank je wel, opa...’.”

Rob de Nijs
”Natuurlijk is het belangrijk dat we het voorstel van de EC ondersteu-
nen. Het kan toch niet waar zijn dat ik over drie jaar al geen inkomsten 
meer krijg over bijvoorbeeld ‘Ritme Van De Regen’? Moet ik worden 
gestraft omdat mijn carrière nog steeds voortduurt ? Nog niet eens 
voor mezelf, maar juist ook voor al die muzikanten die mij de afgelopen 
50 jaar hebben begeleid is het belangrijk dat de beschermingstermijn 
voor naburige rechten wordt verlengd. En al helemaal als dat in andere 
landen wel zou gebeuren.”


