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De winnaars, samen 
met Anne Sevinga 
(SENA) en Ad Roland 
(Media Tools)

In het vakblad Entertainment Business stond in april een interview met SP Tweede Kamerlid Arda 
Gerkens. Uit de introductie blijkt dat ze regelmatig ‘de barricaden beklimt voor de popcultuur in 
Nederland’. Gerkens zelf beaamt in het interview dat ze de popmuziek een warm hart toedraagt, maar 
blijkt dat ook uit haar opstelling als Kamerlid in kwesties die het inkomen van popmusici direct raken?

Right!

Controle
SENA heeft vanzelfsprekend de verplich-
ting om het gebruik van muziek te controle-
ren. Niet alleen ten opzichte van die vele 
tientallen duizenden ondernemingen die 
hun muzieklicentie goed geregeld hebben 
of ten opzichte van al die representatieve 
(branche) organisaties waarmee wordt 
samengewerkt. UMA in Hoofddorp. 
Platenproducenten en artiesten hebben in 
Nederland tot 1 juli 1993 op een vergelijk-
bare bescherming moeten wachten.Want 
pas vanaf deze datum is in Nederland de 
Wet op de naburige rechten (WNR) van 
kracht. Sinds die gedenkwaardige datum 
is er veel werk verzet om het uitbetalen van 
vergoedingen aan u mogelijk te maken. Een 
forse achterstand is daarbij in een relatief 
korte periode drastisch ingelopen. 
Niet alleen ten opzichte van die vele tiental-
len duizenden ondernemingen die hun 
muzieklicentie goed geregeld hebben of 
ten an die vele tientallen duizenden onder-
nemingen die hun muzieklicentie goed 
geregeld hebben of ten 

De verlenging van uw (WNR) bescher-
mingstermijn heeft de gemoederen de 
afgelopen periode aardig beziggehouden. 
Achter de schermen zijn er veel inspannin-
gen gepleegd om vooral in de politieke 
arena aandacht te krijgen voor deze 
scheve situatie.  Om ons steentje bij te 
dragen hebben we in allerijl een extra uit-
gave van onze nieuwsbrief gedistribueerd, 
speciaal gewijd aan dit belangrijke onder-
werp. De cover van die extra RIGHT! liet 
duidelijk het verschil zien tussen de 
beschermingstermijn op basis van de 
Auteurswet en onze Wet op de Naburige 
Rechten. Misschien dat 
Eurocommissaris Charlie 
McCreevy ook een dergelijke 
illustratie heeft gezien toen 
hij het probleem aankaartte? 
De grote vraag blijft natuur-
lijk, gaat het allemaal wat uit-
maken? De eerste stemmin-
gen waren niet echt hoopvol. 
Het voorstel om de termijn 
van 50 jaar te verlengen naar 95 jaar werd 
in eerste instantie hartelijk omarmd, maar 
ook even snel weer losgelaten. Een groep 
van ongeveer tien lidstaten, waaronder 
Nederland,  zag er geen heil in. Volgens 
hen zouden alleen de grote platenmaat-
schappijen er veel, veel wijzer van worden. 
De Europese uitgave van Groen Links wist 
op aangeven van de heren academici zelfs 
al bedragen te noemen! De gemiddelde 
uitvoerend kunstenaar zou er de komende 
tien jaar ongeveer €0,26 wijzer van 
worden. Nou, tel uit je winst!  
Vervelende bijkomstigheid in deze situatie  
is dat die ‘dwarsliggers’ een zogenaamde 
‘blocking minority’ vertegenwoordigen, 
want de vereiste meerderheid van 66% om 
het voorstel op het bord van de Europese 
Raad te krijgen wordt nu niet gehaald.
Hoe vervelend ook, de 95 jaar zijn we 
kwijt. Je zou dus denken dat een compro-
misvoorstel om dan de bestaande termijn 
van 50 jaar om te zetten naar 70 jaar 

slechts een hamerstuk zou zijn. Maar nee, 
verre van dat. Dezelfde (tegen)argumen-
ten passeerden ook hier weer de 
Europese revue en dus is ook deze koers 
nog niet gelopen. 
Het blijft afwachten want als deze landen 
halsstarrig weigeren om een ander stand-
punt in te nemen, dan is een tweede 
lezing in het Parlement onvermijdelijk. 
Met de komende verkiezingen in het ach-
terhoofd zou dat weleens kunnen beteke-
nen dat het hele voorstel op de lange 
baan wordt geschoven. En dan zou het 
wel eens tot 2011 kunnen duren voordat 

er überhaupt weer over dit 
onderwerp wordt gespro-
ken.
We gaan het meemaken…

De afgelopen anderhalf jaar 
heeft een speciale werk-
groep onder leiding van 
Marco Pastors zich gebo-
gen over de mogelijke ver-

beterpunten die de vaderlandse rechten-
organisaties kunnen doorvoeren. Is dat 
dan nodig, zult u zeggen? De grote werk-
geversorganisaties vinden van wel.
De individuele ondernemer raakt volgens 
hen een beetje de weg kwijt door het 
grote aantal organisaties (18) dat zich met 
auteurs- en naburige rechten bezighoudt 
en het is niet altijd even duidelijk waar-
voor en aan wie er betaald moet worden. 
De conclusies zijn vastgelegd in een dik 
rapport en dit is pas geleden aan staats-
secretaris Heemkerk (EZ) aangeboden. 
Zoals zo vaak wordt de soep heter opge-
diend dan dat hij wordt gegeten, maar 
bepaalde ontwikkelingen worden door 
ons scherp in de gaten gehouden.  Het 
rapport staat bol van de bevindingen en 
aanbevelingen en zou moeten leiden tot 
meer duidelijkheid. 
We gaan het meemaken…

Hans van Berkel

Hans van Berkel
column

Iets zachter graag…
Terwijl SENA zo’n beetje elke gele-
genheid aangrijpt om duidelijk te 
maken dat muziek voor een gewel-
dige sfeer kan zorgen, berichtte het 
Algemeen Dagblad het tegendeel. 

Tussen het Scheveningse hotel Seabreeze en 
het Iraanse restaurant Pars was een knette-
rende ruzie ontbrand met als inzet: inder-
daad… muziek!
Wat wil het geval? Beide ondernemingen zijn 
gevestigd in hetzelfde pand en restaurant 
Pars huurt de ruimte van eigenaar Seabreeze. 
Maar deze huurovereenkomst blijkt nu ook 
muzikale consequenties te hebben, want als 
de muziek in restaurant Pars te hard staat, 
haalt de eigenaar van Seabreeze (die acht 
kamers  van zijn hotel precies boven het res-
taurant heeft) de stekker eruit. Muziek uit, 
licht uit, sfeer weg en gasten weg. Zoals res-
taurant Pars het verwoordde tegenover het 
AD: “Wij weten ook wel dat ze er boven last 
van hebben, maar wij hebben een vergun-
ning en zonder muziek komen onze, voorna-
melijk Iraanse gasten, gewoon niet.” 

Nóg iets zachter 
graag…
De Arbeidsinspectie maakt zich 
zorgen of het personeel in de 
horeca wel voldoende beschermd 
is tegen te harde muziek. 

Barmedewerkers, glazenophalers, beveili-
gingspersoneel en niet in de laatste plaats de 
dj’s zelf lopen een groot risico om hun ge-
hoor blijvend te beschadigen. Het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 
daarom controleren of er afspraken zijn over 
het maximale geluidsniveau in de zaal of dat 
bijvoorbeeld de bar goed is afgescheiden 
van de dansvloer. Zo kan het personeel 
werken op plaatsen waar het lawaai minder is. 
De Arbeidsinspectie wil dat de werkgever het 
personeel gehoorbeschermers geeft die het 
geluid reduceren tot maximaal 80 decibel. 
De werkgever moet er tevens op toezien 
dat deze beschermers ook 
daadwerkelijk 
worden gedragen.

In 2005 deed Arda Gerkens in haar initia-
tiefnota ‘Oorverdovend en hartverwar-
mend’ elf aanbevelingen aan de Kamer 
om het popmuziekklimaat te verbeteren. 
Daar is niet meer van terechtgekomen dan 
de totstandkoming van een clipfonds, 
maar haar naam als ‘de moeder Theresa 
van de popmuziek’ was gevestigd. Op de 
Eurosonic Noorderslag Conference, in 
januari van dit jaar, toonde ze haar betrok-
kenheid door het mede door SENA moge-
lijk gemaakte onderzoek ‘Pop wat levert 
het op’ in ontvangst te nemen. Een onder-
zoek dat een onthutsend beeld schetst 
van de inkomenspositie van popmusici.

Thuiskopie
Wat Gerkens achter de schermen met dat 
onderzoek heeft gedaan is onbekend, 
maar in ieder geval heeft het niet kunnen 
voorkomen dat minister Plasterk zijn 
handen in onschuld is gaan wassen. De 
minister reageert gepikeerd als hij wordt 
aangesproken op de lage gages bij de 
gesubsidieerde podia en zijn afwezigheid 
in het thuiskopiedebat: de vakbonden 
moeten hun leden beter voorlichten en 
inkomsten uit rechten is een zaak van 
Justitie. Alsof thuiskopievergoedingen 
niets met cultuur te maken hebben, roept 
hij geheel in stijl met de Nederlandse 
horecagewoonten: mijn collega komt zo 
bij u.

Van een popartiest die ik in SENA verte-
genwoordig kreeg ik onlangs de vraag: 
waarom heeft Arda Gerkens ooit het voor-
touw genomen om te voorkomen dat de 
thuiskopieregeling wordt ingevoerd op 
mp3- en harddiskrecorders, als ze zo 
begaan is met popmusici? Iedereen weet 
toch dat niemand meer opneemt op cas-
settes en cd’s!

Omdat ik deze vraag (nog) niet aan haar 
heb kunnen stellen, kan ik over het ant-
woord slechts speculeren. De Socialis-
tische Partij (SP) komt op voor het volk, 
wat dat ook is. En het volk heeft mp3 spe-
lers… Dat popmusici nu al enkele jaren 
miljoenen euro’s inkomen mislopen is sneu 
voor ze, maar wat het zwaarst is moet het 
zwaarst wegen: het Nederlandse volk 
hoeft nu lekker geen vergoeding over de 
mp3 speler te betalen, zoals de meeste 
Europese consumenten wel doen.

Hardlopen met een mp3-speler
Het kan ook zijn dat Arda Gerkens het niet 
begrijpt. Van de vaste voorbeelden die 
Gerkens in discussies geeft komt er één 
terug in het interview in EB. Ze zegt: “Ik 
zelf koop alleen maar muziek op cd’s. Maar 
als ik die op mijn mp3-speler wil zetten 
omdat ik hardloop, zou ik daar een heffing 
over moeten betalen? Dat klopt niet.”
Nou, dat klopt wel volgens de wet en 
Europese Richtlijn Auteursrecht. Kopiëren 
mag namelijk, op voorwaarde dat er een 
vergoeding wordt betaald als heffing bij 
de aankoop van ‘voorwerpen’ waarop 
gekopieerd kan worden en die kunnen 
afspelen.

De burger is klant 
De commercialisering van de politiek 
heeft er sinds enkele decennia toe geleid 
dat Kamerleden de vragen en wensen van 
het volk zo centraal stellen, dat volksuitin-
gen die impulsief, primitief, gericht op 
snelle behoeftebevrediging of in strijd met 
de wet zijn, verpakt als serieuze Kamer-
vragen in het parlement komen. De burger 
is immers klant. Het staat in de krant en 
een Kamerlid stelt een vraag, want daar-
mee kom je ook in de krant. 

Verkiezingstijd is het hoogseizoen om in te 
spelen op de stem van het volk. Het is niet 
voor niets dat de SP zich in 2006, voor de 
verkiezingen, inzette om nieuwe voorwer-
pen waarop wordt gekopieerd, zoals mp3- 
en harddiskspelers, buiten de thuiskopie-
regeling te houden. Daardoor is het 
systeem uitgehold ten koste van rechtheb-
benden, waaronder Gerkens’ favoriete 
popmusici.

Mijn definitieve oordeel over Arda 
Gerkens stel ik uit totdat ik het rapport van 
de Parlementaire Werkgroep waarvan ze 
voorzitter is, heb gelezen. Als ik lees dat 
Gerkens vindt dat content gratis moet 
worden weggegeven, “want de illegale 
content is ook gratis”, bekruipt me een 
angstig gevoel dat haar betrokkenheid bij 
de popmuziek en popmusici wellicht een 
oprecht jeugdig gevoel in haar hart is, 
overgehouden aan haar vroegere werk-
zaamheden bij jongerencentrum De Koog, 
maar dat er een partijdisciplinair verbod is 
om daar concrete consequenties aan te 
verbinden.

We gaan het 
meemaken…

PUT YOUR MONEY 
WHERE YOUR MOUTH IS
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Jan Meerman… de man die in november 
2008 tijdens het MKB congres Jan Peter 
Balkenende op duidelijke toon verzocht 
‘ hou nou eens op met die regeltjes’. 

Voorzitter van ’s lands grootste brancheorga-
nisatie in de mode, Mitex, en vicevoorzitter 
van de motor van de Nederlandse economie, 
MKB Nederland.
Zijn eerste contacten met SENA gaan ver 
terug. Onbegrip, onduidelijkheid en vooral 
tegenstand waren de trefwoorden uit een 
hectische periode waarin SENA druk bezig 
was de samenwerking te zoeken met bran-
cheorganisaties. Meerman, destijds adjunct-
directeur van inkooporganisatie Deco in 
IJsselstein, zag het aanbod van collectiviteit 
vertaald in een voordeel voor zijn leden en 
sloot, als een van de eerste organisaties in 
Nederland, een collectieve licentieregeling 
met SENA.

Mode en muziek, goede combinatie?
“Onverslaanbaar. Het zijn twee elementen 
die bij elkaar horen. Het mooie is dat muziek 
een sfeermaker kan zijn voor elke modespeci-
aalzaak. Ongeacht het assortiment, ongeacht 
de doelgroep. De jeanszaak, gericht op de 
jongelui, kan zich muzikaal heel anders profi-
leren dan die modespeciaalzaak, bestemd 
voor, bijvoorbeeld, de wat oudere consu-
ment. Trouwens, laat het duidelijk zijn dat 
muziek een rol kan spelen in alle sectoren, dit 
is niet beperkt tot mode alleen. Mits goed 
toegepast zorgt het voor een juiste sfeer en 
een eigen identiteit. Het is daarom een 
goede zaak dat steeds meer ondernemers 
steeds bewuster omgaan met muziek. Anders 
gezegd, de juiste muziek op het juiste tijd-
stip. De fout wordt nog wel eens gemaakt dat 
men hierover te weinig nadenkt. De verkoop-
ster die ’s morgens gewoontegetrouw de 
radio op haar favoriete zender zet, of de klas-
sieke voorkeur van de baas zijn praktijkvoor-
beelden. Het gaat om de klant en daar 
moeten we rekening mee houden. Ik denk 
niet dat er veel consumenten zijn die ’s mor-
gens om negen uur op volume tien de muziek 
van een of andere rockband zullen waarde-
ren.”  

SENA-Mitex, ook een goede combinatie?
“We hebben op dit moment een goede pro-
fessionele relatie. Ik denk dat onze leden 
eigenlijk niet beter weten. De collectieve 
licentie loopt al jaren geruisloos door en is 
ondertussen de gewoonste zaak van de 
wereld geworden. Het is een vast onderdeel 
van het servicepakket dat wij onze leden aan-

bieden, de afrekening loopt centraal via 
Mitex en dat is wel zo makkelijk. Ach, het was 
in het begin natuurlijk even wennen, een berg 
papierwerk, wijzigingen, mutaties, afijn noem 
maar op. Zo’n collectieve regeling was nieuw, 
de werkwijze in de praktijk onbekend. Maar 
dat bleek een kwestie van tijd. Het admini-
stratieve systeem staat er en werkt naar volle 
tevredenheid. Belangrijk is dat wij, als Mitex, 
de collectiviteit kunnen omzetten in een 
financieel voordeel voor onze leden, want 
daar gaat het ons om. De serviceverlening 
richting onze leden is iets waar wij ons kei-
hard voor inzetten. Of het nu gaat om 
muziekrechten of om bijvoorbeeld een juri-
disch advies.”

Kenniscentrum
De ingewikkelde, complexe regelgeving is 
voor de detaillist van vandaag vaak een 
doorn in het oog. Het is onmogelijk om op de 
hoogte te zijn van alle lokale en landelijke 
wetgeving, regels en afspraken. 
De materie is daarvoor teveel aan verande-
ring onderhevig en ook nog eens per bran-
che verschillend. Mitex heeft die specialisti-

sche kennis wel in huis en adviseert haar 
leden dagelijks over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Ook als het gaat om muziek-
rechten waren er nog wel eens vragen te 
beantwoorden. Of een toelichting te geven 
om die onduidelijkheid weg te nemen.

Waar komt die ergernis over muziekrechten 
toch vandaan?
“Ik weet niet of ergernis het juiste woord is. 
Laten we voorop stellen dat auteurs- en 
naburige rechten een goede zaak zijn. Wat 

5

interview

Right!

wel een punt van aandacht is, is bijvoorbeeld 
het aantal organisaties dat erbij betrokken is. 
Hier verliest de individuele ondernemer het 
overzicht. Het is niet altijd even duidelijk. 
Men betaalt aan Buma maar ook aan SENA, 
en in beide gevallen gaat het om muziek. En 
omdat men niet exact weet dat de ene orga-
nisatie voor componisten werkt en de ander 
voor artiesten en producenten, ontstaat er 
verwarring. ‘Ik betaal al voor muziek’, is dan 
het antwoord. Daarnaast staat administratie-
ve lastenverlichting ook hoog in het vaandel. 
Het reduceren van de papierstapel kan ook 
verhelderend werken voor een ondernemer. 
Buma/Stemra en SENA hebben met hun 
gecombineerde factuur de leiderstrui aange-
trokken en laten zien hoe het ook kan. De 
ondernemer heeft het gemak van één fac-
tuur, één betaalhandeling en de zekerheid 
dat al zijn licenties op de juiste wijze staan 
geregistreerd. Gemak dient de mens.”

Er is dus niet veel veranderd sinds 
IJsselstein?
“Eigenlijk niet. Je kunt het nog steeds terug-
brengen tot één woord: samenwerking, want 

dat is en blijft altijd 
een goede zaak. 
Ook voor ons. Als 
Mitex willen wij 
weten wat er onder 
onze leden leeft. 
Waar kunnen wij als 
organisatie nog 
zaken invullen? 
Daarom hebben wij 
een speciale col-
lectieve contrac-
tenklankbordgroep 
in het leven geroe-
pen. Leden die 
hieraan meedoen 
beantwoorden één 
keer per kwartaal 
via e-mail een 
aantal vragen. En 

die feedback geeft ons weer inzicht in de 
zaken die spelen. Het houdt ons scherp!”
 
Artiesten en mode…sterke combinatie?
Je zou het wel gaan denken, nietwaar? Jan 
Smit die zich met een eigen lijn hard maakt 
voor een groot warenhuis, en net vers van de 
pers: rapper Ali B die een eigen ‘urban life-
style’ kledinglijn heeft ontworpen. Het 
Chinese sportmerk Li-Ning (powered by Ali 
B.) is straks in heel Europa verkrijgbaar.
Als dat geen sterke combinaties is… ®

Muziek en mode zijn begrippen die al vanouds aan elkaar zijn gelieerd. 
Of het nu gaat om die ‘snelle’ jeanswinkel voor de jonge consument in 
hartje Amsterdam of om die chique modezaak voor een maatje gro-
ter in Den Haag, muziek is in veel gevallen een belangrijk onderdeel 
van de bedrijfsformule. Mitex, dé brancheorganisatie voor de mode-, 
schoenen- en sportdetailhandel, weet dat als geen ander en heeft 
voor haar 4.500 leden met meer dan 13.000 winkels een zogenaamde 
collectieve licentie met SENA. 

Mode & muziek… 
onverslaanbaar!
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aar tussen het halen en brengen 
zit nog een fase, namelijk het sor-
teren En dit laatste kan, hoe ver-
rassend het ook mag klinken, een 

zeer muzikale klus zijn! Bart Telling, manager 
van het TNT Post-sorteercentrum in Den 
Bosch en brein achter een ijzersterke én 
unieke muzikale formule, weet er alles van. 
“Ik kan mij nog herinneren hoe ik jaren gele-
den met bedrijfsleider Maria Palmen een 

gesprek had over muziek op de werkvloer. 
Natuurlijk, we kenden de mogelijkheid van 
de radio maar in de avond wordt de muziek 
daar steeds rustiger. Al pratende kwamen 
we tot de conclusie dat we het tempo van 
de muziek eigenlijk moesten aanpassen aan 
het werktempo. Dat klinkt misschien een 
beetje vreemd, maar de processen binnen 
TNT Post zijn nu eenmaal zeer dynamisch. 
Tja, hoe zal ik het zeggen, probeer maar 

TNT POST… 
Muziek terwijl 
         u werkt!

M

Fotografie: Stephanie Spijkerman
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enorme sorteercentrum in Den Bosch. Een 
complex met een oppervlakte van ongeveer 
twee voetbalvelden, dat werkgelegenheid 
biedt aan ruim 750 medewerkers in wissel-
diensten. Met een gemiddelde leeftijd van 
45+ is het binnen het TNT Post-sorteer-
centrum niet direct ‘rock-around-the-clock’, 
maar muziek wordt er wel degelijk gewaar-
deerd. 
De constatering van Telling en Palmen dat 
de combinatie van muziek en werktempo 
best eens wat kritischer tegen het licht 
gehouden mocht worden, mondde erin uit, 
dat het bedrijf een dj in vaste dienst nam. 
“Het dj-concept was destijds nieuw, innova-
tief en nog niet eerder vertoond. In het 
begin was er ook bij ons ook af en toe wat 
terughoudendheid, wat onzekerheid, maar 
gelukkig ook een gevoel van ‘laten we het 
eens proberen en kijken hoe het gaat’.”

De werkplek van deze dj is natuurlijk iets 
anders dan die van zijn collega in een disco-
theek, maar ongetwijfeld net zo uniek als 
het muziekidee zelf. Boven de werkvloer 
hangen verschillende loopbruggen die 
vooral bedoeld zijn voor het rondleiden van 
bezoekers. De dynamiek en bedrijvigheid 
van het centrum komt namelijk het beste tot 
uiting van bovenaf én het houdt bezoekers 
van de werkvloer. Een dergelijke in het oog 

springende positie is, hoe kan het ook 
anders, ook dé werkplek voor de diskjockey.

Hoewel al snel duidelijk werd dat het 
muziekconcept een schot in de roos was, 
vereiste het ook een paar duidelijke werkaf-
spraken. Het begrip ‘verzoekplatenpro-
gramma’ kreeg plotseling een compleet 
nieuwe inhoud. Niks geen briefkaartje 
sturen met een verzoek, ben je gek. 
Gewoon even naar boven lopen en het per-
soonlijk vragen. En dat laatste was natuurlijk 
niet de bedoeling. “We hebben dan ook 
direct een paar afspraken gemaakt om te 
vermijden dat er constant boven een rij 
medewerkers stond te wachten.
Maar natuurlijk worden er verzoeken inge-
diend en onze man daarboven weet zo 
onderhand wel waar hij de vloer een plezier 
mee doet. Hij kent inmiddels de muzikale 
voorkeuren”, aldus Telling.

Dat laatste ondervond hij zelf toen hij een 
aantal jaren geleden TNT verruilde voor een 
andere uitdaging. Het bloed kroop echter 
waar het niet gaan kon en na bijna acht jaar 
keerde hij weer terug op z’n oude vertrouw-
de werkplek. De diskjockey was blij zijn 
‘oude’ manager weer in de voorste linies 
terug te zien. De voorkeur van Telling voor 
The Rolling Stones kennende, zette hij een 

de gebruiker

Right!

Dagelijks worden er door TNT Post zo’n slordige 16 miljoen poststukken (!) 
bezorgd bij ongeveer 7.600.000 huishoudens en bedrijven. Met als abso-
lute hoogtijdagen natuurlijk de feestdagen in december, wanneer zo’n 35 
miljoen stuks post per dag worden verwerkt. Over het hele land verspreid 
worden die gecollecteerd en - we weten niet anders -  vaak alweer de vol-
gende dag bezorgd. De gewoonste zaak van de wereld, geen mens die 
er bij stilstaat…

eens te joggen met Für Elise op je iPod. 
Neem maar van mij aan dat dat niet lekker 
loopt. Nou, dat geldt voor ons werk precies 
zo!”

De roots van Bart Telling liggen verankerd 
in de TNT-werkvloer. Hij is alweer bijna 
veertig jaar in dienst van het bedrijf, dat in 
die periode PTT Post , TPG Post en TNT 
Post heeft geheten. Zijn ‘pakkie-an’ is het 

muzikaal welkom in met het alom bekende 
Sympathy For The Devil. Onder de vele 
medewerkers is het Nederlandstalig reper-
toire erg populair. De bekende meezingers 
van Hazes en Bauer doen het goed. En al 
meezingend verdwijnen de duizenden post-
stukken weer in de juiste bakken…
TNT Post werkt voor dit project al jaren met 
dezelfde diskjockey en er is een vast werk-
schema opgesteld. Van maandag tot en met 
vrijdag, van acht uur ’s avonds tot 1 uur ’s 
nachts, wordt de sfeer in Huize TNT nog 
eens extra opgepoetst.

“ Ik kan niet anders zeggen dan dat muziek 
een speciale werksfeer creëert”, meent 
Telling. “Met of zonder diskjockey. 
Werknemers presteren beter in een gezelli-
ge omgeving, dat is algemeen bekend. 
Natuurlijk is dit concept met een dj een uit-
schieter. In een kantooromgeving zou zoiets 
niet kunnen. Maar er zijn zoveel mogelijkhe-
den die ook steeds meer worden benut. 
Achtergrondmuziek in een bedrijfsrestau-
rant, de verkorting van de wachttijd aan de 
telefoon door muziek, het zijn mogelijkhe-
den voor elke onderneming.  De eentonig-
heid van bepaalde werkzaamheden kunnen 
door muziek een heel andere dimensie krij-
gen. En dat pakken wij binnen TNT Post 
misschien net even iets groter aan. ®
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aast de somberheid is er echter 
ook een positieve kant. Nieuwe 
distributiemogelijkheden zoals 
internetradio of narrowcasting 

zorgen voor een impuls als het gaat om 
muziekgebruik. Want het is duidelijk dat 
muziek steeds vaker en in toenemende 
mate digitaal wordt gedistribueerd en 
geconsumeerd.  De financiële vertaling van 
een hogere mate van muziekgebruik is elke 
SENA-rechthebbende wel duidelijk. Maar 
voordat de euro’s ook daadwerkelijk kunnen 
worden doorbetaald moet er achter de 
schermen nog wel het een en ander worden 
gecontroleerd. 100% zekerheid over de 
rechtmatige (repertoire)eigenaar is hierbij 
voorwaarde nummer één. De International 
Standard Recording Code (ISRC), kan in dit 
identificatieproces een cruciale bijdrage 
leveren. Door het gebruik van deze unieke 

code wordt namelijk elke twijfel of onduide-
lijkheid weggenomen over welk muziekwerk 
(of versie) is uitgezonden.

ISRC
Het overkoepelend orgaan voor de platen-
producenten (IFPI) zocht in 1986 al naar een 
methode om elke audio- en audiovisuele 
opname op een unieke manier te kunnen 
identificeren. Het resultaat was de 
International Standard Recording Code, die 
in samenwerking met het ISO-instituut werd 
ontwikkeld.
Het belangrijkste verschil met andere identi-
ficatienummers, zoals een catalogusnummer 
of barcode, is dat de ISRC in elke afzonder-
lijke opname digitaal is ‘verpakt’ en elke 
afzonderlijke opname met een eigen code 
ook als zodanig identificeert. Een album 

ISRC… 
    wat moet 
je er mee?
De ontwikkelingen gaan snel. De introductie van de cd lijkt onderhand al-
weer eeuwen geleden, om van het nostalgische vinyl nog maar te zwijgen. 
De elektronische snelweg bracht ons geweldige nieuwe mogelijkheden en 
kansen, maar ook veel zaken die de muziekindustrie niet onberoerd heb-
ben gelaten. 

N
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achtergrond

Right!

De authentieke samenstelling van ISRC
Een complete ISRC bestaat uit 12 alfanumerieke tekens die staan voor het land van her-
komst (2 tekens), de repertoire-eigenaar (3 tekens), het jaar van registratie (2 tekens) en 
de opname zelf (5 tekens). Deze 4 elementen worden in deze vaste volgorde gebruikt. 

Voor de duidelijkheid moet de visuele presentatie van de code (in bijvoorbeeld docu-
menten) altijd worden voorafgegaan door de aanduiding ‘ISRC’. Bijvoorbeeld:

ISRC NL - H30 - 04 - 00001    

    Landcode

    Repertoire-eigenaar

    Jaar van registratie: het jaar waarin de ISRC  

    aan de opname wordt toegekend

    Opnamenummer

wordt bijvoorbeeld geïdentificeerd door 
een catalogusnummer of barcode die van 
land tot land kan verschillen, maar ook in de 
tijd aan verandering onderhevig kan zijn. De 
ISRC daarentegen is een uniek identificatie-
nummer voor elke opname die het album 
bevat. Verschijnt deze opname op een 
ander album of drager dan blijft dezelfde 
ISRC van toepassing. Mocht de opname om 
wat voor reden dan ook veranderen (dus in 
feite een nieuwe opname) dan zal in deze 
opname ook een nieuwe ISRC ‘verpakt’ 
zitten.

ISRC NL - H30 - 04 - 00001
  

Een realistisch - en zeker niet ondenkbaar - 
scenario is dat de ISRC door de radio- en 
televisiestations gelijktijdig met de track 
wordt uitgezonden. Geavanceerde compu-
terapparatuur is dan in staat om direct, per 
radio-/televisiestation, een registratie bij te 
houden van de tracks die zijn uitgezonden, 
compleet met ISRC. De code wordt dus als 
het ware ‘uit de lucht geplukt’. Deze werk-
wijze zal de verwerking van de informatie én 
de snelheid van het doorbetalen enorm ten 
goede komen.

SENA stelt hoge kwaliteitseisen aan de ver-
werking van informatie die gekoppeld is aan 
het doorbetalen. Snel, betrouwbaar en met 
een beheersing van de kosten zijn dan ook 
voor de hand liggende trefwoorden. En 
deze begrippen krijgen nog meer inhoud 
dankzij het toepassen en gebruiken van de 
ISRC. En niet alleen voor SENA! Ook iedere 
producent is gebaat bij een juist ISRC-
gebruik, want het in financiële zin veiligstel-
len van het eigen repertoire is toch waar het 
uiteindelijk om gaat…

SENA & ISRC
De ‘digitaliteit’ gaat natuurlijk ook niet 
ongemerkt aan SENA voorbij. De tijd dat 
een radiostation nog getypte of handge-
schreven playlistinformatie aanleverde is 
inmiddels voorgoed voltooid verleden tijd. 
De glasvezelkabels schieten als een prettig 
soort onkruid de grond in, waardoor een 
optimale kwaliteit van kijken en luisteren 
niet meer is voorbehouden aan een rijke 
enkeling, maar voor elk huishouden beschik-
baar is. Internet biedt een vloedgolf aan 
muziek, het aantal internetradiostations in 
talloze genres en voor even zoveel doel-
groepen, is bijna niet meer bij te houden en 
ook de leveranciers van (digitale) achter-
grondmuziek leveren hun product inmiddels 
via internet of de satelliet. 
Een prachtige ontwikkeling, maar het bete-
kent ook dat hierdoor een enorme (extra) 
hoeveelheid speelgegevens verwerkt moet 
worden. Anders gezegd: een duidelijke toe-
name van het aantal playlists ligt voor de 
hand. Maar gelukkig kan de ISRC ook hier 
een belangrijke rol spelen!

Afgifte 
De afgifte en registratie van de ISRC heeft 
jarenlang via de NVPI gelopen. In die perio-
de zijn er vele honderden ISRC’s aan produ-
centen verstrekt. Toch is er in overleg geko-
zen om deze werkzaamheden bij SENA 
onder te brengen. Op zich niet eens zo’n 
vreemde gedachte. SENA registreert 
immers sowieso al het nieuwe repertoire, 
verwerkt de playlists van de radio- en televi-
siestations en heeft via de internetapplicatie 
MySena zelfs een speciaal ISRC-programma 
(PCP-I). Producenten die (gratis) toegang 
hebben tot dit programma kunnen zo ont-
brekende codes toevoegen aan het reeds 
geregistreerde repertoire. 

Om de administratieve zaken binnen SENA 
goed te begeleiden is Carola de Wit aange-
steld als coördinator ISRC. Zij is binnen 
SENA de vraagbak als het gaat om (uw) 
ISRC en is tijdens kantooruren te bereiken 
via 035 625 1700 en isrc@sena.nl. ®
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orige maand verscheen Take 
Me In, het eerste deel van het 
tweeluik Take Me In/Hear Me 
Out. “Beide albums zijn een 

afgerond geheel, maar horen ook 
ontegenzeggelijk bij elkaar”, aldus 
Roel van Velzen. “Uiteindelijk 
vormen ze een totaalplaatje van wie 
ik ben als artiest.”Een totaalplaatje 
dat daadwerkelijk ‘totaal’ is. Want 
bij het later dit jaar te verschijnen 
Hear Me Out zit een gratis dvd, Van- 
Velzen Live In Paradiso. “Een gift 
aan mijn fans als goedmakertje voor 
het lange wachten”, aldus Van- 
Velzen. “Omdat we naar Duitsland 
zijn gegaan met het vorige album, 
heeft het nieuwe wat lang op zich 
laten wachten.” Het volledige Take 
Me In/Hear Me Out bestaat straks 
uit twee cd’s plus een dvd, verpakt 
in een mooie verzamelbox. “Het 
was meer werk dan ik had verwacht. 
Zeker omdat we in de box nu al de 
tracklist van Hear Me Out moeten 
vermelden, ook al is die cd er nog 
helemaal niet. Dat betekent dat we 
die tracklisting nu al definitief 
moeten maken, terwijl ik nog maar 
net tevreden ben over hoe Take Me 

                  “Als je naar het 
  buitenland gaat, moet 

      je het wel goed doen”

Als geen ander weet VanVelzen als live-artiest het 
publiek om de vingers te winden. Het is een 
imposant gezicht als hij tienduizenden mensen 
hetzij stil krijgt, hetzij op de maat laat meezingen 
en -klappen. Maar als uitvoerend artiest is hij 
minstens zo imposant. 

V In in elkaar steekt. Ik wil alles tot in de 
puntjes geregeld zien en liefst tot het laat-
ste moment werken om iets perfect te 
maken. Dus ik vind het moeilijk om nu al 
zo’n tracklist definitief te maken, want dan 
kun je niet meer terug. Tijdens de produc-
tie realiseerde ik het me nog niet, maar als 
men straks de volledige set Take Me In/
Hear Me Out in huis heeft, is dat een 
totaalpakketje VanVelzen. Alle nieuwe 
nummers, plus nog eens alle nummers van 
het vorige album in een live-versie. “

Doorbreken in Duitsland
Het uitstel van het nieuwe album heeft  
v– zoals VanVelzen al meldde – vertraging 
opgelopen doordat de kans zich aandien-
de in Duitsland aan de gang te gaan. 
“Duitsland is zo’n groot land. Dan kun je 
kiezen om het even niet te doen, maar als 
je het wel doet moet je het ook meteen 
helemaal goed doen. Dus toen we werden 
gebeld met de mededeling dat Baby Get 
Higher op de Duitse radio te horen was, 
zijn we goed gaan nadenken hoe het aan 
te pakken. Als je op de bonnefooi naar 
Duitsland gaat, weet je zeker dat het niet 
werkt. Dus we zijn gaan kijken met wie we 
er zouden willen werken, hebben er heel 

veel gespeeld, en een speciale versie van 
Unwind uitgebracht, met daarop als 
bonustrack When Summer Ends. Het uit-
eindelijke resultaat is dat Baby Get Higher 
een grote radiohit is geworden. Als we nu 
in Duitsland spelen, kent iedereen het. 
Maar tegelijk loopt men ook twee jaar 
achter. Burn is er net op single uitgebracht. 
Het is een soort positieve schizofrenie, dat 
ik daar heel erg met Unwind bezig ben en 
hier in Nederland alweer met de volgende 
albums. Voor de zomer staan er in 
Duitsland nog wat dingen in de planning, 
daarna gaan we kijken of er nog een single 
komt of dat we daar door gaan en aan de 
release van Take Me In kunnen gaan 
werken. Het uiteindelijke doel is om in 
Duitsland en Nederland parallel te lopen. 
Dat moet ook wel, want de fans van 
VanVelzen in Duitsland zijn natuurlijk ook 
niet achterlijk en hebben ook iTunes...”

Zelf alles uitvinden
De twee jaar dat VanVelzen nu aan de weg 
timmert als artiest, hebben hem gedwon-
gen om in hoog tempo alle ins en outs van 
de entertainmentindustrie onder de knie 
te krijgen. “Ik ben een controlfreak en die 
eigenschap is in deze branche erg lastig. 

Voor mij was 2007 een leerjaar. Tot die tijd 
had ik als ‘artiest’ een gewone baan in een 
pianobar (Crazy Pianos in Scheveningen, 
red.), met een vast salaris. Plotseling kreeg 
ik te maken met allerlei verschillende 
inkomstenbronnen en was ik de spil van 
een bedrijf waar ineens mensen afhanke-
lijk van mij waren. Ik vroeg me echt af in 
wat voor slangenkuil ik terecht was geko-
men. Toen ik mijn platencontract tekende 
en daarin te lezen was dat ik een bepaald 
percentage per verkocht album zou krij-
gen, kon ik niet vermoeden dat in deze 
tijd van teruglopende cd-verkoop het 
album platina zou worden. Dat er instan-
ties als Buma en SENA zijn, is iets waar je 
ook helemaal niet op rekent. Sterker nog, 
ik wist niet eens wat ze betekenden. Ik 
dacht dat Buma was wat SENA blijkt te 
zijn. Dat zijn dingen die je in het begin van 
je carrière zelf moet uitvinden. Gelukkig 
was ik wel omringd door mensen die me 
met raad en daad hebben bijgestaan, 
zoals mijn manager Ruud Vinke en Bas 
Kennis van BLØF bijvoorbeeld. Voor mij 
zijn de inkomsten die bij SENA vandaan 
komen dan ook een extraatje en zo 
behandel ik ze ook. Ik zet ze weg ‘for a 
rainy day’ of ga er later iets heel leuks van 
kopen voor mezelf. Het zijn bijzondere 

inkomsten en ik vind dat je die ook als 
zodanig moet behandelen.”

De focus vinden
“Ik ben van nature heel nieuwsgierig van 
aard en heb heel veel geleerd. Maar omdat 
ik alles in eigen hand wilde houden en mijn 
doorbraak als artiest helemaal ‘in the 
public eye’ gebeurde, werd ik heel bewust 
van mezelf en dat vond ik moeilijk. Het 
werd me te veel, dus ik moest wel loslaten. 
Dat is wat ik in 2008 heb gedaan. Dat blijkt 
heel goed te werken voor mij, maar dat kan 
alleen maar doordat ik me in dat eerste jaar 
zo in de materie heb verdiept. Ik heb nu 
een team van mensen om me heen dat ik 
blind vertrouw en dat is voor een control-
freak als ik erg belangrijk. Alle radertjes in 
het VanVelzen-team, of het nu de platen-
maatschappij, de promotie, het manage-
ment of het live-team is, ademen VanVelzen 
en werken zoals ik graag zie dat het 
gebeurt. Dat het team nu een groot deel 
van de werkzaamheden heeft overgeno-
men op een manier waarvan ik weet dat ik 
het zelf ook zo zou doen, is een hele 
geruststelling. Nu kan ik me weer focussen 
op datgene waar het allemaal écht om 
draait: het maken van muziek.”®

de  artiest

Right!10
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Voor de bands is deze avond dé kans om in 
korte tijd veel programmeurs te ontmoeten. 
De band die het meest wordt geboekt, wint 
de SENA Performers POPnl Award 2009, een 
tour en een extra prijzenpakket waaronder 
tourpromotie. Elke band krijgt van POPnl een 
bus ter beschikking voor het vervoer van de 
eigen fans.

De Gelderse band Skip Intro won in 2008 de 
tweede editie van de SENA Performers 
POPnl Award. Met tien boekingen bleven ze 
Blue Velvet uit Volendam en het Rotterdamse 
Pornologic (met respectievelijk negen en acht 
optredens) nipt voor. Alle dertien bands 
werden geboekt voor optredens in het hele 
land. Ook deze optredens gaan door.

SENA Performers 
POPnl Award 2009
Zaterdagavond 29 augustus vindt in de Melkweg de verkiezing van de 
SENA Performers POPnl Award 2009 plaats. Namens alle provincies én 
Amsterdam spelen dertien bands uit heel Nederland voor een jury van 
programmeurs van festivals en podia. Zij boeken op basis van deze 
optredens één of meerdere bands voor hun eigen podium of festival.

Tijdens de SENA Performers POPnl Award 
2008 werden meer dan zestig shows verge-
ven door de jury, bestaande uit ruim veertig 
programmeurs van onder meer Appelpop, 
Café Pakhuis Wilhelmina, De Azijnfabriek,  
De Meester, De Nieuwe Nor, De Oefen- 
bunker, De Peppel, De Schuit, EKKO, Groene 
Engel, Manifesto, Melkweg, Metropool, 
Speakers en Zwarte Cross.

De organisatie bestaat uit de twaalf provinci-
ale popkoepels en de popkoepel van de 
stad Amsterdam. Op 29 augustus 2009 pre-
senteren zij hun favoriete regionale band aan 
publiek, pers en muziekindustrie. 

De bands:
- The Tunes 
- The Nightfall Project
- Marock and Roll
- Daily Bread
- The Cohens
- The Phrases
- Très.b
- Tank86
- Divine Sins
- Consequent
- William Wixley
- Jay Minor
- Concrete aka the BlackStarLiner

nieuws
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Muziek en internet vormen een unieke combinatie. Waar de verkoop 
van de traditionele drager een sterk dalende lijn laat zien, gebeurt via 
internet juist het tegenovergestelde. Internet heeft talloze nieuwe 
vormen van muziekgebruik gelanceerd en veel verschillende nieuwe 
benamingen zijn voor sommigen alweer (bijna) gemeengoed. Is dat zo?

Muziek op websites

Bij ‘broadcasting’ weet iedereen wel onge-
veer waar het over gaat, maar geldt dat 
ook voor ‘narrowcasting’, ‘podcasting’, 
‘vodcasting, ‘modcasting’ of ‘webcasting’? 
Wat dacht u van de zogenaamde ‘online 
magazines’? Hoe dan ook, het zijn allemaal 
hedendaagse benamingen voor nieuwe 
vormen van muziekgebruik waar SENA 
mee te maken krijgt. 

Een andere, niet te verwaarlozen vorm van 
muziekgebruik, is via de website. Veel 
ondernemingen ondersteunen hun ver-
koopboodschap op de bedrijfswebsite 
met muziek. En niet zonder reden. 
Verschillende onderzoeken hebben name-

lijk aangetoond dat de consument muziek 
als prettig ervaart, en dat de gemiddelde 
consument daardoor langer op de website 
verblijft! Maar net als alle ‘castingvormen’ 
moet het gebruik van muziek ook hier in 
kaart worden gebracht. En dit is natuurlijk 
een exercitie met hele andere grootheden. 
Vrijwel elk bedrijf heeft een website, maar 
heeft men ook muziek? Hoe pak je zoiets 
aan?
Hiervoor maakt SENA gebruik van de heden-
daagse technologie, een ‘webcrawler’. Dit is 
een ingenieus stukje techniek, noem het een 
robot, die webpagina’s ‘afluistert’. Deze 
robot stelt vast dat er op een bepaalde web-
site muziek wordt gebruikt, weet daarbij ook 

nog om welk nummer het gaat en 
noteert ook de contactgegevens van het 
bedrijf in kwestie. Als bewijs wordt een 
sample van de track die op de betreffen-
de website is gebruikt, vastgelegd.
Natuurlijk is het niet zo dat op basis van 
deze gegevens zomaar klakkeloos een 
factuur wordt gestuurd. SENA contro-
leert handmatig elke gevonden website 
want de techniek is misschien wel knap, 
maar niet feilloos. Maar… een geweldig 
hulpmiddel is het zeker! ®


