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Door Werner Schlosser

nkele maanden geleden raak-

te de VPRO in conflict met Sony

Music. De omroeporganisatie

biedt haar luisteraars via haar web-

site de mogelijkheid om muziek-

bestanden on-demand te beluiste-

ren en stelt op deze manier ook eerder uitge-

zonden radioprogramma’s en opnamen van live-

concerten ter beschikking. Sony vindt dat de

omroep hiervoor haar toestemming had moeten

vragen. Ook andere platenmaatschappijen heb-

ben inmiddels bij de VPRO aangedrongen op of

het betalen van een vergoeding of het verwijde-

ren van hun muziek van de site. Aangezien de

huidige wetgeving hierover nog geen uitspraak

doet, lijkt het hoog tijd voor een ‘upgrade’.

In Amerika heeft de muziekindustrie gepro-

beerd zo’n herziening te versnellen door in een

aantal geruchtmakende zaken de gang naar de

rechter te maken. Muziekaanbieder MP3.com is

al schuldig bevonden aan auteursrechtenin-

breuk. Het bedrijf stelde haar gebruikers via de

dienst MyMP3.com in de gelegenheid om hun

eigen cd-collectie waar dan ook ter wereld on-

line te beluisteren. 

Ook uitwisselingsplatform Napster werd door

een Amerikaanse rechter schuldig bevonden aan

het schenden van de auteursrechten van de pla-

tenmaatschappijen, omdat het de mogelijkheid

biedt om muziekbestanden zonder toestemming

te kopiëren. Maar ook de gebruikers van Nap-

ster zijn strafbaar: zij downloaden muziekbe-

standen en stellen werken ter beschikking op

hun harde schijf. Beide zonder toestemming van

de rechthebbenden.

Krachten bundelen
Het internet kent ontelbare aanbieders (of tus-

senpersonen), die natuurlijk ieder hun verant-

woordelijkheid hebben, ook op het gebied van

de auteursrechten. De auteurs pleiten ervoor dat

de verschillende belangenorganisaties de krach-

ten bundelen om zo een vuist te kunnen maken.

Ook moet er haast worden gemaakt met het wa-

terdicht maken van de beveiliging van digitale

muziekbestanden.

Maar aan de andere kant van de computer zitten

vanzelfsprekend de ontvangers, die ook een ver-

goeding zouden moeten betalen voor het privé-

gebruik van de gedownloade muziek. Deze

groep is echter nauwelijks te traceren, persoon-

lijk aan te spreken en te controleren. Vandaar

dat Aalberts en Bannink pleiten voor de intro-

ductie van een thuiskopieerheffing op compu-

terhardware als harddisks, zip-drives etc.

Beperkt afspelen
Paul Solleveld, directeur van de NVPI, vindt dit

weliswaar een ‘charmante’, maar geen zinvolle

optie. Het extra belasten van een harde schijf

pakt het probleem in zijn optiek niet bij de wor-

tel aan: “Dit lost niet het probleem op van de il-

legale kopieën die via internet worden uitgewis-

seld. Er wordt op dit moment gewerkt aan busi-

nessmodellen om op een legale manier online

van muziek te kunnen genieten. Zo wordt geke-

ken of het niet mogelijk is dat een nummer na

het downloaden een beperkt aantal keren afge-

speeld kan worden. Zo’n track is niet op te slaan

en wordt na het bereiken van het gestelde maxi-

mum vanzelf weer gewist, dus het thuiskopieer-

recht is daarop niet van toepassing.”

De heer Van Ginkel, accountmanager van Stich-

ting de Thuiskopie vindt een dergelijke heffing

echter zeker het overwegen waard. Maar: “Wij

hebben eergisteren nog overleg gehad met ver-

tegenwoordigers van de industrie om de hoogte

van de vergoedingen voor volgend jaar vast te

stellen. Daarbij is een heffing op computerhard-

ware echter niet meegenomen. Het is wel een

goede suggestie om dat in onze volgende verga-

dering mee te nemen. Die is in april volgend

jaar.” Wel voorziet Van Ginkel een probleem om

tot de snelle invoering van een heffing te kun-

nen komen: “De basis voor zo’n vergoeding,

een wettelijke regeling, ontbreekt nu nog. Wij

zijn in afwachting van richtlijnen over dit digi-

tale traject.” 

Hoe komt de besluitvorming tot het invoeren

van een heffing op een nieuwe drager dan tot

stand? “Stichting de Thuiskopie volgt de markt.

Als er een nieuwe drager wordt geïntroduceerd

kijken wij eerst of er voldoende draagvlak is

onder de consumenten. Pas dan is het zinvol om

naar een vergoeding te kijken. Je hebt immers

pas een faire basis voor een afdracht als een dra-

ger grootschalig gebruikt wordt.” Desgevraagd

beaamt hij: “Je mag wel zeggen dat we de ont-

wikkelingen achternalopen.”

“Charmante maar weinig zinvolle optie”

Paul Solleveld over mogelijke heffing op harde schijf:

E

De bestaande afspraken over (muziek)rechten op internet zijn niet meer toerei-
kend. Dat maken de rechtszaken tegen Napster en MP3.com in Amerika en –
dichter bij huis - het gekrakeel tussen de VPRO en Sony Music wel duidelijk. In
het onlangs in het advocatenvakblad NJB gepubliceerde artikel Muziekgebruik
Op Internet beschrijven juristen Aalberts en Bannink het nieuw voorstel om
rechthebbenden te vergoeden voor de digitale opslag van hun muziek: een
heffing op harde schijven.

NIEUW RCV-TEAM – Bij RCV Sell Thru

Entertainment heeft de afgelopen tijd een

aantal personeelswisselingen plaatsgevon-

den. Het nieuwe team zal de komende

weken en maanden aan de slag kunnen

met belangrijke nieuwe releases als LEK,

Final Destination en The Legend Of

1900. Het huidige RCV-team ziet er als

volgt uit, v.l.n.r. staand: Harold Kokke

(junior marketingmanager), Alain

Schoormans (directeur Sell Thru & Ren-

tal), Chantal Krakowski (key accountmanager België), Joost Stoelinga (joint promotionmanager), Joep Melis (accountmanager)

en Kamil Polat (key accountmanager). Zittend: Monique van Essen (pers en publiciteit),Andrew Ernster (salesmanager), Rob

Rüpp (marketingmanager) en Eloise van Soest (officemanager). Christa Bastiaans (salesassistent) ontbreekt op de foto.


