
Nieuws: Hoogleraar valt muziekindustrie aan; NVPI reageert 

 

Platenmaatschappijen hebben te defensief en traditioneel 

gereageerd op de komst van digitale muziek en nieuwe 

distributiemethoden. Daarom heeft het zover kunnen komen dat 

de muziekindustrie haar eigen klanten voor de rechter dreigt 

te slepen. Dit stelt hoogleraar en jurist Aernout Schmidt, die 

namens de Universiteit van Leiden deelneemt aan een onderzoek 

naar de invloed van recht, economie en internet op de 

muziekindustrie in de informatiemaatschappij. De uitspraken 

van Schmidt, die het onderzoek samen met econoom Wilfred 

Dolfsma en auteursrechtspecialist Wim Keuvelaar uitvoert, zijn 

gepubliceerd op (onder meer) nu.nl. 

 

“De klant voelt zich bekocht. De computergebruiker betaalt 

zelf voor de opslagcapaciteit en distributie en toch ligt in 

de legale online-muziekwinkel de prijs van een liedje rond één 

euro. Tien bestandjes voor tien euro. Dat is bijna net zo veel 

als je in de winkel betaalt voor een mooie cd mét doosje en 

boekje. Het is té duur.” Schmidt pleit dan ook voor een 

abonnementsmodel. Tien euro per maand voor onbeperkt 

downloaden lijkt hem een juist tarief. “Een eerlijke prijs 

laat zich niet vertalen in een vaste prijs per bestand. Een 

abonnement ligt meer voor de hand. Een simpel rekenmodel toont 

aan dat een beperkte prijs per maand voor een complete 

verzameling muziekjes, de branche voorziet van een redelijk 

inkomen. De globale omzet van de muziekindustrie ligt op 

ongeveer 35 miljard dollar per jaar. De 200 miljoen gebruikers 

van illegale uitwisselprogramma’s veroorzaken volgens de 

branche een schadepost van 5 tot 10%, oftewel maximaal zo’n 

3,5 miljard euro.” Volgens Schmidt is het begrip auteursrecht 

‘achterhaald’. 

 

Wouter Rutten, manager pr en communicatie bij de NVPI, noemt 

de uitspraken van Schmidt ‘ongenuanceerd en kort door de 

bocht’. “Het verbaast me dat de uitspraken uit de mond van een 

jurist komen. Het verhaal over de abonnementsvorm kennen we, 

zo zijn er ook lobby’s om een vast bedrag te heffen bij 

breedbandabonnees. Beide doen echter op alle mogelijke 

manieren afbreuk aan de kern van het auteursrecht, namelijk 

het exclusieve recht van de rechthebbende. Als we inderdaad 

zo’n betalingsvorm zouden invoeren, moeten we een soort tweede 

Buma/Stemra krijgen die alles eerlijk verdeelt. Maar nogmaals, 

dat is in strijd met de kern van het auteursrecht.” Over het 

verwijt van Schmidt dat de prijzen voor legale downloads veel 

te hoog zijn, zegt Rutten: “De platenmaatschappijen bepalen de 

prijzen niet, dat doet de markt. De muziekuitgeverijen willen 

hun deel, de online-retailer wil zijn deel. De uitspraken van 

de heer Schmidt getuigen van te weinig kennis van deze markt.” 

Rutten zegt ‘vanuit een consumentenoogpunt’ wel te begrijpen 

dat het vreemd is dat tien downloads net zoveel kosten als een 



fysieke cd. “Maar de productiekosten zijn ongeveer gelijk en 

de rest van de kosten worden niet meer of minder. De kosten 

voor het persen en verspreiden van een cd ontlopen die voor 

digitale distributie amper.” 


