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Directeur Hans van Berkel Hekelt uitspraken tweeDe kamer-liD gerkens

Van Berkel: “Bij VOi©e zijn 18 organisaties aangeslo-
ten, maar feitelijk draait het maar om vier: BUmA/
Stemra, SeNA, Videma en Reprorecht. De hele ophef 
over auteursrechten is begonnen met Thuiskopie, 
NORmA en iRDA, maar door in algemeenheden te 
praten, straalt haar opmerking ook af op organisa-
ties die alles keurig in orde hebben, zoals SeNA. 
BUmA/Stemra en SeNA hebben 600.000 euro  
geïnvesteerd in het realiseren van een gezamenlijke 
factuur, om vervolgens te moeten vaststellen dat 
het bedrijfsleven dat helemaal niet wil.” 
“Niet alle 1,8 miljoen bedrijven die bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven staan, zijn muziekgebrui-
kers, maar van de vele, vele honderdduizenden die 
dat wel zijn, hebben er nog geen 10.000 gevraagd 
om één factuur. een groot aantal bedrijven, dat  
vroeger in januari de Buma-factuur kreeg en in juni 
die van SeNA, klaagt erover dat ze nu alles in één 
keer moeten betalen. Die willen het systeem alweer 
splitsen.”

“Wij zijn heel slecht opgekomen voor onze zaak. 
Daarom is VOi©e ook opgericht. een ander punt is, 
dat men door de bomen het bos niet meer ziet  
omdat er zoveel organisaties zijn. er zijn ook wel  
wat ontwikkelingen gaande om meer efficiency te 
bereiken. Wij doen nu bijvoorbeeld ook webcas-
ting en podcasting.”

Arda Gerkens: “Bij een aantal cbo’s zijn 
vraagtekens gerezen over de financiële 
verantwoording. De kaders waarbinnen 
zij opereerden lieten dat toe, dus die 
moeten worden aangepast.”

▶ Veel bedrijven willen niet alles ineens betalen
▶  Ontwikkelingen gaande om meer efficiency te 

bereiken
▶  Naast een collectief belang heeft elke cbo een 

eigen agenda

A llereerst wil Van Berkel het volgende kwijt: 
“ik vind het fantastisch dat Arda Gerkens 
zich heeft voorgenomen in de branche be-

zoeken te gaan afleggen, maar had ze dat niet beter 
kunnen doen voordat ze zich een mening vormde? 
Als ze met platenmaatschappijen gaat praten, zal ze 
zien hoe hoog de nood écht is. en dat de inkomsten 
uit naburige rechten inderdaad het verschil kunnen 
maken tussen rode en zwarte cijfers.”

SENA versus SP 
In de vorige Entertainment Business pleit SP-Tweede Kamerlid Arda Gerkens voor minder en transparanter 
collectieve beheersorganisaties (cbo’s) én strenger overheidstoezicht op de cbo’s. SENA-directeur Hans van 
Berkel reageert fel.

Door Werner SchloSSer

Zij roepen echter niet. Die paar facturen van cbo’s 
zijn immers maar een fractie van de 1320 facturen 
die zij per jaar krijgen. Sterker nog: de organisatie 
die het hardst schreeuwde, VNO-NCW, heeft met 
ons een convenant gesloten dat die ene factuur 
niet voor hun achterban geldt. Waar het uiteinde-
lijk om gaat, is dat men gewoon niet wil betalen 
voor het gebruik van muziek.”
“De horeca heeft al één factuur voor al hun 16.000 
leden, dus VNO en mKB spreken eigenlijk voor hun 
niet-leden. in de huidige gesprekken worden de 
woorden ‘één factuur’ al helemaal niet meer uitge-
sproken. Ze willen nu iets anders: ‘pay for play’. Als 
een bedrijf ‘s ochtends om 10.02 uur de radio aan-
zet en om 10.07 uur weer uit, zou er alleen voor dat 
stukje betaald moeten worden. Dan zouden er dus 
playlists bijgehouden moeten worden, wat op ‘een 

Van Berkel: “Dat is niet zo maar mogelijk. De juridi-
sche basis en het vakgebied van al die organisaties 
zijn verschillend, geen enkel bedrijf heeft met al 
die 18 cbo’s te maken. Daar komt bij dat ik vind dat 
het de vrijheid van de ondernemer is om te bepa-
len of hij wel of niet één factuur wil. Wij gaan  
echter wel een stap in deze richting zetten: onder-
nemers die ook de afrekening van de andere cbo’s 
op die ene factuur willen, hoeven maar te roepen. 

Arda Gerkens: “Er komt een moment 
dat bedrijven daar geen zeggenschap 
meer over hebben. Dan komt er één 
factuur, of desnoods alle facturen in 
één envelop. Liefst van alle auteurs-
rechtenorganisaties bij elkaar.”
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Twee jaar geleden rolden SENA en Koninklijk 
Horeca Nederland (KHN) publiekelijk over elkaar 
heen wegens een vertrouwensbreuk. De hore-
cabond bood zijn leden gratis ‘rechtenvrije’ 
muziek aan en SENA ontdekte bovendien dat 
KHN zijn leden meer aan he�  ng doorbereken-
de, dan het zelf – collectief – aan naburige rech-
ten betaalde. Deze kwestie blijkt inmiddels uit 
de wereld. “Het te veel in rekening gebrachte 
bedrag is aan ons terugbetaald en de relatie 
is weer prima”, zegt Van Berkel. “De horeca 
begrijpt dat je voor muziek moet betalen en 
de onderhandelingen verlopen met wederzijds 
respect. Dat komt mede doordat SENA geen 
vergoedingen oplegt, maar dit zoals altijd met 
de gebruiker overeenkomt. In de wet staat dat 
ondernemingen die het niet eens zijn met 
de hoogte van de vergoeding, naar de rechter 
kunnen stappen. Dat is sinds 1993 nog maar één 
keer voorgekomen.” 

Relatie SENA en KHNenorme chaos’ zou uitdraaien. We hebben de ge-
sprekken met VNO daarom opgeschort. Zij weten 
blijkbaar niet helemaal wat leeft bij hun leden. Met 
die leden zelf zijn wel in redelijkheid afspraken te 
maken.”
“Het steekt dat de indruk wordt gewekt dat wij de 
hele dag maar met al die bedrijven onderhandelen 
over afdrachten. Dat is niet waar. De contracten 
worden steeds voor drie tot vijf jaar afgesloten. In 
veel gevallen worden bij verlenging de tarieven 
helemaal niet verhoogd. Is dat wel het geval, zoals 
bij de horeca, dan gebeurt dat in overleg met de 
brancheorganisaties, in dit geval Koninklijk Horeca 
Nederland. Vanuit hun achterban hoor je geen en-
kele wanklank over die paar extra procenten.”

Van Berkel: “Onzin. Als je het niet kunt betalen, 
moet je het niet doen. Podcastvergoedingen bij-
voorbeeld zijn we overeengekomen met de 
Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio. 
Als Kink FM (aangesloten bij de NVCR, WS) zegt dat 
niet te kunnen betalen, dan snap ik dat niet 
helemaal….”

Arda Gerkens: “Cbo’s mogen af en toe 
naar minder draagkrachtige partijen 
toe best wat coulanter zijn”

Arda Gerkens: “Ikzelf koop alleen maar 
muziek op cd’s. Maar als ik die op mijn 
mp3-speler wil zetten omdat ik hard-
loop, zou ik daar een heffi  ng over moe-
ten betalen? Dat klopt niet.”

Van Berkel: “Alle landen om ons heen kennen zo’n 
he�  ng al. Die moet er komen omdat voor het gros 
van de content op die apparaten niet betaald is. 
Overigens moet in deze discussie, naast incasso, ook 
de repartitie worden meegenomen. SENA wil een zo 
groot mogelijk deel doorbetalen.”
“Op elk moment dat een product van een ander 
gebruikt wordt om er geld mee te verdienen, moet 
daar een vergoeding tegenover staan. Voor niet-com-
mercieel gebruik zou in mijn optiek minder 
betaald moeten hoeven worden.”

Van Berkel: “VOI©E kan niet van alle 18 organisaties 
uitleggen wat ze precies doen. Dat willen we ook 
liefst zelf toelichten. Naast een collectief belang 
heeft elke cbo ook een eigen agenda en die beheren 

Arda Gerkens: Ik vind het heel leuk, dat 
VOI©E, maar vervolgens maak ik mee 
dat al die cbo’s onafhankelijk van el-
kaar bij me aankloppen.

we graag zelf. Wij komen op voor onze eigen zaak. 
Anderen zijn daar wellicht passiever in, maar als 
iemand zijn mening over ons geeft, wil ik daar onze 
visie tegenover zetten.” ■
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