
Nieuws: “Klacht Universal ongerechtvaardigd”, aldus BIEM-

president Vervoord 

 

BIEM heeft er alle vertrouwen in dat de Europese Commissie 

(EC) de in juli door Universal Music ingediende klacht als 

ongerechtvaardigd zal bestempelen. Dat zegt Cees Vervoord, 

president van de overkoepelende mechanisch rechtenorganisatie 

in een toelichting op zijn officiële reactie op de klacht. 

 

Universal beschuldigt BIEM ervan te handelen als een kartel, 

en eenzijdig bindende en oneerlijke voorwaarden op te leggen 

aan de muziekindustrie. Daar is volgens de maatschappij 

uiteindelijk ook de consument het slachtoffer van. Die zou 

beperkt worden in zijn keuze en meer moeten betalen voor cd’s. 

Vervoord zegt dat het enige doel van Universals aanklacht is 

om haar winstgevendheid te vergroten. Mocht de maatschappij 

slagen in haar opzet de royalty-percentages te verlagen, dan 

levert dat volgens hem een rechtstreekse bedreiging op voor de 

creativiteit en culturele verscheidenheid in Europa. 

“Universal probeert extra geld te persen uit de mensen waarvan 

zij zelf afhankelijk is. De componisten vervaardigen immers de 

intellectuele eigendommen die Universal exploiteert”, aldus 

Vervoord. 

 

BIEM vindt dat de major met haar aanklacht de basis tracht weg 

te slaan onder de licensering van mechanische rechten. 

Universal heeft de EC gevraagd de in overleg met de industrie 

overeengekomen standaardvergoeding voor het gebruik van 

muziekwerken op geluidsdragers te hoog te verklaren. Het 

standaardcontract is volgens de maatschappij oneerlijk, omdat 

het haar niet toestaat de aan retailers berekende kortingen af 

te trekken, alvorens de royalty’s te berekenen die het aan de 

componisten verschuldigd is. Ook het feit dat in het 

standaardcontract minimale royalty’s per album en per werk 

zijn opgenomen steekt Universal. 

 

BIEM wijst er echter op dat het standaardcontract door haar is 

overeengekomen met de IFPI, de internationale 

vertegenwoordiger van de muziekindustrie. In haar ogen is dit 

het juiste platform om dit soort zaken af te spreken. De EC 

heeft de rol van BIEM als onderhandelingspartner eind 2000 

officieel bevestigd, hetgeen volgens haar aangeeft dat de EC 

BIEM niet als kartel ziet. De rechtenorganisatie vindt het 

onkies dat Universal nu probeert de EC de positie van BIEM te 

laten herzien en de onderhandelingspositie van de major 

platenmaatschappijen te vergroten. In haar ogen is de 

aanklacht van Universal ‘een duidelijke poging om de commissie 

als prijsregulator te gebruiken’. Zij bestrijdt ook dat een 

verlaging van de royalty’s zal leiden tot lagere cd-prijzen. 

‘Afgezien van het feit dat de consumentenprijs door de 

winkeliers wordt bepaald en buiten de invloed van de 



platenmaatschappijen ligt, hebben royalty-verlagingen in het 

verleden geen merkbaar effect op de verkoopprijzen gehad’, 

aldus het statement van BIEM. Samenvattend zegt Vervoord: “De 

aanklacht van Universal zit vol fouten, inconsistenties en 

ongegronde claims.” 

 

Overigens meldde het Britse vakblad Music Week een maand 

geleden dat BMG en Sony de aanklacht van Universal steunen. 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-bmg-en-sony-steunen-universal-in-royalty-klacht-muziek-en-beeld/

