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 DAVID BOwIE ABOUT THE INTERNET – IN 1999:

 “I DON’T THINK wE’VE EVEN SEEN A TIP Of THE ICEBERG. I THINK THE 
 POTENTIAL Of wHAT THE INTERNET IS GOING TO DO TO SOCIETy BOTH 
 GOOD AND BAD, IS UNIMAGINABLE. I THINK wE’RE ACTUALLy ON THE 
 CUSP Of SOMETHING ExHILARATING AND TERRIfyING”

 INTERVIEwER: “IT’S jUST A TOOL THOUGH, ISN’T IT?”

 BOwIE: “NO. IT’S NOT. [...] THE ACTUAL CONTExT AND THE STATE Of 
 CONTENT IS GOING TO BE SO DIffERENT TO ANyTHING THAT wE CAN 
 REALLy ENVISAGE AT THE MOMENT.” 1

1  https://youtu.be/bdL3NR9Yno0
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INLEIDING 

In december 2015 ben ik met Buma/Stemra naar Straatsburg afgereisd. Ik heb 
opgetreden in het Europees Parlement en heb met meerdere Members of the 
European Parliament gepraat over de financiële situatie van songwriters in Europa. 
Een van de belangrijkste zaken waar we veel over gepraat hebben was de 
Transfer of Value: de waarde van inhoud, of in internettermen content, die niet in 
handen komt van de makers, maar in handen van diegenen die het verspreiden. 
Content wordt overal gratis online aangeboden: muziek via Facebook en YouTube, 
journalistieke verhalen die gedeeld worden via Twitter etc. Maar wie zijn de makers 
van deze content? En kunnen zij iets verdienen aan de content die ze leveren?

Ik ben zelf een veelgebruiker van alle kennis en culturele content die ik op het 
internet kan vinden. Het internet en sociale media in het bijzonder hebben ervoor 
gezorgd dat de kennisontwikkeling sneller gaat dan ooit tevoren, mede dankzij al 
die gratis content. Maar wat betekent “gratis”? Welke prijs betalen de gebruiker 
en de maker hiervoor? 

Als ik op straat mijn eigen lied zou zingen voor een publiek van toevallige 
voorbijgangers hoef ik niet betaald te worden. Als iemand anders het zou 
opnemen en zou verspreiden onder honderden, duizenden muziekliefhebbers hoef 
ik ook geen betaling te ontvangen. Als diegene die mijn muziek verspreidt daaraan 
geld verdient, dan wil ik daar ook aan verdienen, aangezien mijn lied de bron is van 
de waarde. 

Uit een onderzoek van Médiamétrie + Sépage (een Frans bureau voor onderzoek 
naar de consumptie van audiovisuele media) blijkt dat 42% van alle gebruikers-
acties op Facebook te maken heeft met culturele content (dus muziek, film, literaire 
tekst).2 Al dat verkeer zorgt voor inkomsten uit advertenties en zo verdienen deze 
platforms aan creatieve content. 

2 Study on search engines : Médiamétrie + Sepage – February 2015 / Facebook study : Ipsos 
MediaCT, February 2015
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De gebruikers ontvangen al deze content schijnbaar gratis, maar gratis bestaat 
niet: men betaalt met het prijsgeven van privacy. Een gebruikersprofiel wordt 
voor een adverteerder meer waard naarmate meer bekend is over de persoon in 
kwestie. Zijn/haar muziekvoorkeuren dragen bij aan deze kennis. 

In het “gevecht” over Transfer of Value staan groepen lijnrecht tegenover elkaar: 
aan de ene kant de Collectieve Beheerorganisaties (zoals Buma/Stemra) uit heel 
Europa, en aan de andere kant de grote internetbedrijven die soms gesteund 
lijken door de idealistische piratenpartijen. Zij pleiten voor een open gebruik 
van kennis en kunst, terwijl ze wellicht een totaal andere motivatie hebben 
dan de internetbedrijven als het gaat om online-vrijheid. Soms bevinden de 
internetbedrijven zich in een – qua wetgeving – grijs gebied. Op het punt van 
technologische ontwikkelingen loopt wetgeving natuurlijk altijd achter op de 
feiten, en wellicht hebben de mogelijkheden van het internet de maatschappij 
overvallen. Maar het lijkt erop dat bepaalde bedrijven daar erg veel profijt van 
hebben gehad. 

Hoe denken die tech-bedrijven hierover? Denken ze na over verdienmodellen 
voor makers? En de idealisten die pleiten voor een open internet, denken zij dat 
de content gratis zal blijven stromen? Zal het in de toekomst zo zijn dat er enkel 
content gegenereerd wordt als het een directe commerciële opdracht is? Of 
moeten contentmakers zelf advertenties laten plaatsen zodat ze een verdienmodel 
hebben? 

In deze thesis wil ik een beeld vormen over hoe muziekauteursrecht kan bestaan in 
het digitale domein. Is dit überhaupt wenselijk? Of is het juist noodzakelijk?
Om context te bieden zal ik eerst een kort literatuuronderzoek doen naar 
de geschiedenis van het auteursrecht in Nederland en in de rest van Europa. 
Vervolgens wil ik in kaart brengen hoe het auteursrecht in de knel kwam tijdens de 
opkomst van het internet en wil ik de verandering in kaart brengen in het denken 
bij publiek, media en tenslotte ook bij wetgevers. Ik wil weten hoe grote bedrijven 
als Google en Facebook kijken naar auteursrecht; en hoe zij de toekomst voor zich 
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zien. Om dit te kunnen onderzoeken zal ik verschillende interviews houden met 
voor- en tegenstanders van de auteurswet.

Tot slot wil ik proberen een beeld te vormen over hoe de technische ontwikkeling 
zich voort zal zetten in de toekomst en welke plek het auteursrecht hierin wel of 
niet zou kunnen bemachtigen. 
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1  |  DE GESCHIEDENIS VAN HET AUTEURSRECHT

1.1 De auteurswet

De geschiedenis van het auteursrecht is getekend door technologie. Elke nieuwe 
technologische ontdekking heeft invloed gehad op de manier waarop men omging 
met intellectueel eigendom, en heeft – al dan niet na een tijd – ook invloed gehad 
op de auteurswetten. Intellectueel eigendom kunnen we definiëren als: “het 
uitsluitend recht van een persoon op zijn geestelijke voortbrengselen”.3 

De huidige auteurswet in Nederland dateert van 1912 en is sindsdien herhaaldelijk 
gewijzigd. Artikel 1 luidt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker 
van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgende, 
om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen behoudens de beperkingen 
bij de wet gesteld”. Kenmerkend voor de Auteurswet is dat er geen formaliteit 
vereist is om bescherming van een werk te verkrijgen, met andere woorden: zodra 
een schilderij, foto, lied, tekst etc. gemaakt is door een maker, is er sprake van 
auteursrecht. Dit recht geldt voor een periode van zeventig jaar na de dood van de 
auteur (art. 38). 4

Volgens prof. mr. dr. Paul Geerts van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen we het 
auteursrecht omschrijven als: “het tijdelijk begrensde monopolie van een schepper 
van een werk op de exploitatie van dat werk”.5 Zodra we het over auteursrecht 
hebben, hebben we het dus ook over exploitatie, oftewel uitbuiting van een werk. 
Het auteursrecht is er echter niet alleen om financiële redenen: de wet zorgt ervoor 
dat de schepper van het werk zich kan verzetten tegen inhoudelijke inmenging van 
anderen. Zo kan de schepper er voor zorgen dat zijn werk onaangetast blijft of juist 
–al dan niet tegen vergoeding– aangepast wordt. 6 

3  Web: https://www.om.nl/onderwerpen/afpakken/abc-afpakken-0/?BgrIdt=20508
4  Geerts, Mr. P.G.F.A. (1987) pp 51-55
5  Ibidem
6  Ibidem
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Kopierecht

Het concept auteursrecht is al heel erg oud. In het Romeinse Rijk werden teksten 
van bijvoorbeeld Cicero en Plinius overgeschreven door slaven en verspreid. Er 
werden alleen werken overgeschreven waar toestemming voor was verleend door 
de auteurs, en aan die toestemming was een vergoeding verbonden. 
Deze vorm van exploitatie van intellectueel eigendom gebeurde op kleine schaal, 
en de afstand tussen de maker en zijn werk was klein. Zo ook de afstand tussen de 
maker en de gebruiker; de werken werden alleen op bestelling overgeschreven. In 
Europa veranderde die afstand pas in het jaar 1450 door een nieuwe technologie: 
de boekdrukkunst. Hiermee werd het mogelijk om literaire werken in grote 
aantallen te vermenigvuldigen. Uitgevers/drukkers maakten enthousiast gebruik 
van deze nieuwe technologie, maar liepen het risico dat andere uitgevers 
ongeautoriseerde versies van “hun” werken op de markt brachten. Zo werd het 
kopierecht ontwikkeld, copyright in het engels. Wie een werk wilde uitbrengen 
moest een octrooi of privilegie aanvragen bij de desbetreffende autoriteiten. 
Dit octrooi was alleen geldig in het eigen land, was beperkt houdbaar, en had 
als voorwaarde dat er een regeling met de auteurs getroffen werd. Maar het 
kopierecht kende veel beperkingen, en auteurs vonden dat het belang van de 
uitgevers beter werd vertegenwoordigd dan hun eigen belang. 7

In de ‘Wet van den 28sten Juni 1881’ werd in Nederland een eerste versie van de 
auteurswet op papier gezet, die voortkwam uit het kopierecht. De wet gold echter 
alleen voor het vermenigvuldigen van geschreven muziekwerk, maar in de muziek 
– anders dan in literatuur – heb je zowel de mogelijkheid om werk (notenschrift) 
te vermenigvuldigen, als – later – opnames te vermenigvuldigen, als om het werk 
live uit te voeren. Door de regering werd dit echter als een dubbele vergoeding 
gezien; een auteur kreeg al een vergoeding voor het vermenigvuldigen van het 
notenschrift, en als dit ook nog werd verschaft voor de uitvoering dan werd er 
dubbel betaald. Enkel bij dramatisch-muzikale werken zoals opera’s werd er een 
vergoeding geleverd voor de uitvoeringen. 8

7  Witbraad, C (2007) pp15-30
8  Ibidem
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Berner Conventie

Maar kunstwerken reisden ook de landsgrenzen over, en in 1886 werd er 
door verschillende Europese landen een unie gevormd om auteursrecht ook 
internationaal te beschermen. De unie heette formeel: ‘Convention concernant la 
création d’une Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et 
artistiques’, maar werd bekend als de Berner Conventie. Frankrijk liep voorop in 
het auteursrecht, en ook de Zwitserse Bondsregering heeft een flinke rol gespeeld 
in de samenwerking. Nadat de Berner Conventie werd aangenomen traden België, 
Duitsland, Engeland, Frankrijk, Haïti, Italië, Liberia, Spanje, Tunesië en Zwitserland 
meteen toe. De conventie droeg als belangrijkste uitgangspunten dat de 
ingezetenen van alle landen gelijk behandeld moesten worden, en dat een werk, 
zónder ergens geregistreerd te hoeven worden, meteen beschermd behoorde te 
worden. 9

Nederland wilde zich echter niet aansluiten bij de Berner Conventie. De 
Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, gevormd door 
boekhandelaren met liberale ideeën over het auteursrecht, kon zo haar financiële 
voordeel doen. Ze kon werken uit het buitenland in Nederland gratis herdrukken 
en de Nederlandse regering had enkel met Frankrijk, België en Spanje een verdrag 
gesloten om elkaars auteursrecht te beschermen. Zo werd Nederland berucht 
om haar roofdrukken. Holland werd zelfs “het land van den nadruk”10 genoemd. 
Bovendien werd veel buitenlands werk vertaald naar het Nederlands, en werd 
de vertaler wél vergoed voor het werk. Er heerste consensus dat bij het vertalen 
de vertaler zich het werk helemaal eigen moest maken, en daardoor aanspraak 
kon maken op auteursrecht. De tegenstanders van de Berner Conventie waren 
bang dat er veel minder kennis voor handen zou zijn als buitenlandse schrijvers 
toestemming zouden moeten geven voor een vertaling; en dat het geschreven 
werk in elk geval heel duur zou worden voor de Nederlandse bevolking. Zo zou 
het Nederlandse volk zich minder kunnen ontwikkelen en van sommige zaken geen 
weet hebben, aangezien er in Nederland minder geschreven werd dan in 

9 Ibidem
10 Verslag der Internationale Conferentie van Muziekhandelaren en Muziekuitgevers 
 gehouden in Mei 1909 te Parijs, p1 (archief Buma/Stemra)
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het buitenland. Maar onder internationale druk en toenemende Nederlandse 
voorstanders zette de Nederlandse regering na vijfentwintig jaar sinds het 
ontstaan van de Berner Conventie haar eerste stap tot toetreding. De regering 
kreeg het voor elkaar om, geheel volgens het Poldermodel, wel toe te treden tot 
de Berner Conventie, maar onder voorwaarde dat ze een aantal uitzonderingen 
in Nederland mocht doorvoeren. Zo werd het mogelijk om tien jaar na de uitgave 
van een werk toch gratis te mogen vertalen, als de schrijver van het werk niet 
eerder aanspraak had gemaakt om een eigen vertaling te laten maken. Zo hield de 
regering een aantal invloedrijke Kamerleden en boekenuitgeverijen tevreden. 11

Nederland trad per 1 november 1912 toe tot de Berner Conventie, en op die dag 
is ook de Auteurswet 1912 van kracht geworden. In die auteurswet werd onder 
andere vastgelegd dat openbaarmakingen (zoals uitvoeringen) óók onder de wet 
vielen. 

Auteursrechtorganisaties

Ondertussen waren componisten in de ons omringende landen al lang aan het 
werk binnen het auteursrecht en de Berner Conventie. De wetten waren weliswaar 
van toepassing, maar in de praktijk bleek dat ze vaak niet nageleefd werden. 
Componisten moesten zelf in de gaten houden waar hun werk werd uitgevoerd 
en hun recht afdwingen, soms via de rechter. Ook de muziekgebruiker had een 
probleem met de auteurswet: in feite moesten ze met elke auteur afzonderlijk 
regelingen treffen. Zodoende ontstonden er auteursrechtorganisaties. In de 
meeste gevallen lag het initiatief bij de auteurs zelf, maar ook de muziekgebruiker 
was er bij gebaat. Nu hoefden zij nog maar met één partij afspraken te maken. 
In Frankrijk ontstond de eerste auteursrechtorganisatie ‘SACEM’ in 1851. 
Deze organisatie werd opgericht voor en door muziekauteurs en -uitgevers. 
Ook Oostenrijk en Duitsland volgden snel. Deze organisaties wilden graag 
internationaal samenwerken, en in 1926 is vanuit verschillende internationale 
bijeenkomsten de overkoepelende organisatie CISAC ontstaan (Conféderation 
Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs). Onder andere CISAC 

11  Witbraad, C (2007) pp15-30
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en BIEM (de internationale koepel voor mechanische rechten, zie pag 9) spelen nog 
steeds een belangrijke rol in het wereldwijde auteursrecht. 12 

Oprichting Buma

Toen in 1911 bleek dat Nederland mogelijk zou toetreden tot de Berner Conventie 
en hiermee ook de eigen auteurswet zou veranderen, werd er door Nederlandse 
auteurs meteen gereageerd. Componist Jan van Gilse organiseerde een eerste 
bijeenkomst in het Amsterdamse Café Américain op 5 februari 1911. Jan van Gilse 
werkte in die tijd in Duitsland, waar de Berner Conventie al eerder in werking 
was getreden. Bovendien had hij een studie gemaakt van de Duitse en Franse 
auteursrechtorganisaties, en was zo tot de conclusie gekomen dat het in Nederland 
niet alleen mogelijk was zelf zo’n organisatie op te richten, maar ook noodzakelijk 
– zodra de auteurswet door de overheid zou worden aangenomen moest men 
toeslaan, opdat er geen buitenlandse organisatie in hun plaats zich in Nederland 
zou vestigen. Samen met een tiental andere muziekauteurs en advocaten werden 
de basisprincipes van het Genootschap bepaald. Jan van Gilse wilde vanaf het 
eerste moment een samenwerking met muziekuitgevers, maar benadrukte dat het 
recht van uitvoering enkel in handen van de auteurs zou liggen. 
Daarnaast koos Van Gilse voor het Duitse incassosysteem: 
‘abonnementscontracten’. Dit hield in dat een auteursrechtplichtige een vast 
bedrag per jaar moest betalen voor het hele beschermde repertoire. Meteen werd 
duidelijk dat het essentieel was dat ook het buitenlandse repertoire deel moest 
zijn van de auteursrechtorganisatie omdat anders het Nederlandse repertoire 
misschien genegeerd zou worden door gebruikers en uitvoerders om zo kosten 
te drukken. Er was consensus dat een componist – evenals een uitvoerder, een 
dirigent, een orkestlid – betaald moesten worden voor hun werk maar: “nimmer 
mogen ontaarden in hooge financiele eischen, die het muziekleven zouden 
schaden”. Aldus Van Gilse op 27 maart 1912.13

Het uitkeringssysteem zou als volgt moeten gaan werken: aan werken werden 
punten toegekend die afhankelijk waren van het soort muziek. ‘Ernstige muziek’ 

12  Ibidem
13  Witbraad, C (2007) pp30-35
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kreeg – en krijgt – meer punten dan vermaaksmuziek (vandaag de dag genaamd 
‘verpozing’). De reden hiervoor was dat een ernstig muziekstuk volgens Van Gilse 
“duizendmaal minder kans heeft” om uitgevoerd te worden dan een lied uit 
bijvoorbeeld de operette. En dus werd het eerlijker geacht om ernstige muziek 
meer punten toe te kennen. Aan het einde van de vergadering werd het 
Genootschap van Nederlandse Componisten opgericht, met eenendertig leden. 14

In 1907 hadden muziekhandelaren en -uitgevers zich georganiseerd in de VMN 
(Vereniging van Muziekhandelaren en -Uitgevers in Nederland). Binnen de VMN 
was er ook behoefte aan een betere regeling met auteurs en toen Nederland op 
het punt stond zich aan te sluiten bij de Berner Conventie besloten de VMN en 
het Genootschap van Nederlandse Componisten om de handen ineen te slaan. 
Op 14 december 1913 werd het Bureau voor Muziekauteursrecht opgericht, de 
Buma. Deze organisatie ging zich bezighouden met het uitvoeringsrecht en het 
mechanisch reproductierecht. 15

1.2 Buma door de jaren heen

De eerste directeur van Buma werd A.D. Loman. Hij was overtuigd van het belang 
van een waterdicht documentatiesysteem, en het systeem dat hij oprichtte zou in 
de daaropvolgende jaren een voorbeeld vormen voor menig andere buitenlandse 
organisatie. Het was een systeem van duizenden kaarten met verschillende 
inkepingen en kleuren waarbij alle verschillende organisaties die Buma 
vertegenwoordigde aanwezig waren, alsmede alle muziekstukken die bij Buma 
waren aangemeld. Elk werk kreeg een aantal punten toegekend, op grond van 
bezetting, tijdsduur en soort werk. De verdeelsleutels van dit repartitiereglement 
waren als volgt:  

•  componist: 1/3
•  tekstdichter: 1/3
•  uitgever: 1/3

14  Ibidem
15  Ibidem
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Naast de documentatie werd een uitgebreid incassosysteem opgezet. Dit was 
gefundeerd op het principe dat de premie die betaald werd in goede verhouding 
moest staan tot de opzet en de omvang van het evenement waar de muziek ten 
gehore werd gebracht. De auteursrechtpremie werd een percentage van het 
jaarbudget van de muziekgebruiker: de concertinstelling of muziekvereniging 
bijvoorbeeld. Waar geen jaarbudget was, werd gekeken naar percentages van 
gages of inkomsten. Het percentage bedroeg minimaal 1% en maximaal 2%. Dit 
was destijds nog vrij laag, omdat de omvang van het beschermde werk dat bij 
Buma was ingeschreven nog niet heel groot was. Doordat de afrekenmethode 
zo opgebouwd werd dat Buma pas een jaar na het innen van gelden deze kon 
uitbetalen aan rechthebbenden (vanwege de ingewikkelde en precieze procedure 
kon het niet sneller), beschikte Buma dus langere tijd over deze bedragen. Deze 
gelden werden renderend gemaakt door middel van beleggingen.16 Bovendien 
hield Buma 10% van de netto beschikbare uitkeringsbedragen in, om een 
pensioenregeling voor auteurs te financieren en door middel van subsidies de 
Nederlandse muziek te stimuleren, in naam van Buma Cultuur. 17 In het jaar 2014 
ging ongeveer 6% van Buma/Stemra’s inkomsten naar het Fonds voor sociale en 
culturele doeleinden.18

Buma kreeg een goede reputatie door zijn nauwkeurige administratie en werd 
bekend als strenge handhaver van de regels. Buma had een boetesysteem opgezet 
waarbij een muziekgebruiker ƒ 2,50 moest betalen als hij zijn zaakjes niet op orde 
had. De boete moest ook betaald worden als er gegronde redenen waren voor de 
tekortkoming van de gebruiker: Buma hield voet bij stuk. 

Al tijdens de eerste jaren van Buma bleek het soms nodig naar de rechter te 
stappen, omdat sommige muziekgebruikers geen regeling met Buma wilden 
treffen. In 1917 werd er voor het eerst in de geschiedenis tijdens een rechtszaak 
een argument naar voren gebracht dat ook vandaag de dag nog vaak gebruikt 
wordt door tegenstanders van het auteursrecht. Een lied van componist/

16  Witbraad, C (2007) pp 36 - 85 
17  Witbraad, C (2007) pp 491 - 492
18  http://www.bumastemra.nl/over-bumastemra/geldstromen/expenses/2014/#show
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tekstdichter Dirk Witte was zonder betaling uitgevoerd en in de rechtszaal werd 
geopperd dat de componist er eigenlijk blij mee zou moeten zijn dat het lied werd 
uitgevoerd, omdat het immers promotie was voor het werk. Ook zou de kans groot 
zijn dat het lied vaker in de winkel verkocht zou worden als het werd uitgevoerd. 
Deze discussie wordt vandaag de dag nog steeds gevoerd, en dit argument 
wordt ook gebruikt door voorstanders van auteursrechtvrije online content. In het 
volgende hoofdstuk zal ik hier verder op ingaan. 19

Artikel 30a

In de eerste jaren na Buma’s oprichting ontstond een conflict met SACEM, de 
Franse collega. Die vormde namelijk directe concurrentie voor Buma, aangezien 
SACEM ook werken exploiteerde in Nederland. Het liep behoorlijk uit de hand, 
met beschuldigingen en slimme trucs van beide partijen om elkaar te dwarsbomen. 
Tijdens die strijd werd Buma gedwongen om een rechtspersoon te worden, omdat 
het Bureau geen rechtszaken kon aanspannen. Op 11 april 1927 werd Buma 
daartoe een vereniging. De componisten, tekstdichters en muziekuitgevers traden 
als leden toe. Buma is nog steeds een vereniging met deze drie “soorten” leden. 20 
De strijd met SACEM werd zo heftig gevoerd dat deze ook buiten de 
muziekwereld werd opgemerkt. De Tweede Kamer bemoeide zich met het 
probleem en in 1932 werd artikel 30a aan de auteurswet toegevoegd, en 
hiermee aan Buma de toestemming verleend ‘voor het als bedrijf verleenen 
van bemiddeling in zake muziekauteursrecht’, onder toezicht van een 
regeringscommissaris. Zo kon Buma als enige organisatie in Nederland de 
bemiddeling uitvoeren tussen muziekgebruikers en muziekauteurs. Voor vele 
gebruikers was dit goed nieuws: het was ingewikkeld en tijdrovend om tot die tijd 
met twee verschillende organisaties te moeten werken en om bij te houden welk 
muziekwerk waar ingeschreven stond. 
Buma kreeg dankzij Artikel 30a een monopolie en kon al haar energie en tijd weer 
in haar oorspronkelijke werk stoppen. Maar er moest ook iets opgegeven worden: 
‘Den Haag’ had geëist dat directeur Loman zou opstappen. Veel organisaties 

19  Witbraad, C (2007) pp 40 – 79
20  Witbraad, C (2007) pp 90 - 119
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hadden problemen met zijn strenge houding, en wellicht zou je kunnen zeggen 
dat door de (bijna persoonlijke) strijd met SACEM zijn positie onhoudbaar 
was geworden. Loman bood zijn ontslag aan en kreeg een wachtgeldregeling 
toegekend. 21

Buma stond voor grote veranderingen: vanwege de muziekauteursrecht-monopolie 
wilden buitenlandse organisaties wederkerigheidscontracten afsluiten, en was er 
voor het eerst staatstoezicht. Dit werd gedaan door een regeringscommissaris 
die de boekhouding controleerde, recht had van inzage in alle documenten en 
vergaderingen mocht bijwonen. Hij rapporteerde aan de minister van Justitie. 22

Amusementsmuziek en mechanisch recht

Tot 1932 had Buma bijna alleen te maken met de zogeheten ernstige muziek. 
Door de toevoeging aan de auteurswet en de monopoliepositie die Buma 
hierdoor kreeg wilden buitenlandse organisaties ook voor amusementsmuziek 
wederkerigheidscontracten. Zodoende werd Buma langzamerhand (met enige 
terughoudendheid) ook een vereniging voor “lichte muziek”. In 1937 werd de 
Vereniging van Woord- en Toondichters der Lichte Muziek opgericht (WTL), en 
Buma ging ermee akkoord dat ook leden van de WTL zitting namen in het bestuur. 
In 1940 vond de eerste Algemene Vergadering van Buma plaats met componisten, 
tekstdichters en uitgevers van de verschillende soorten muziek.23

In de eerste instantie regelde Buma ook het mechanisch recht: het recht om muziek 
mechanisch te verveelvoudigen. In de eerste jaren na de oprichting was nauwelijks 
sprake van mechanisch verveelvoudigen in Nederland. De eerste grammofoonplaat 
(zoals wij die kennen) dateert uit 1887 (Emile Berliner) 24, maar pas vanaf de jaren 
twintig en dertig was deze uitvinding zo ontwikkeld dat die veel gebruikt werd. De 
interesse voor het mechanisch recht werd binnen Buma steeds groter. In 1936 werd 
besloten een aparte organisatie op te richten die zich geheel zou bezighouden met 

21  Ibidem
22  Witbraad, C (2007) pp 90 - 119
23  Witbraad, C (2007) pp 124 – 144
24  https://en.wikipedia.org/wiki/Gramophone_record
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mechanisch recht: de Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten 
der Auteurs (Stemra). Het bestuur van Stemra bestond voornamelijk uit auteurs van 
lichte muziek, aangezien destijds het mechanisch reproductierecht vooral van 
belang werd geacht voor deze auteurs. Internationaal gezien ontwikkelde de 
productie van geluidsdragers (grammofoonplaten) zich heel snel, waardoor Stemra 
zich aansloot bij de in 1929 opgerichte internationale mechanisch recht organisatie, 
de BIEM (Bureau International de l’Edition Mécanique) gevestigd in Parijs. BIEM 
onderhandelde met de internationale geluidsdragersindustrie (die zich ook 
verenigd had) en op elke geluidsdrager werd het BIEM logo gedrukt indien het 
mechanisch recht geregeld was. 25

Secundaire openbaarmaking

Nu amusementsmuziek ook bij Buma hoorde, werd horeca ook belangrijk voor 
Buma. In de dertiger jaren waren er ontzettend veel horecabedrijven waar muziek 
te horen was, zowel in uitvoeringen als op geluidsdragers. Buma moest met elke 
horecagelegenheid apart een afspraak maken. Ze deed dit op basis van drie 
factoren: de vestigingsplaats, de consumptieprijzen en de oppervlakte van de 
ruimte waar de muziek te horen was. Aanvankelijk werden er zonder tegenstand 
afspraken gemaakt. Maar nadat een componist naar de rechter was gestapt 
omdat zijn muziek via de radio in een café was gedraaid zonder dat hij daar 
toestemming voor had gegeven, ontstond er een grote discussie en een lange 
rechtszaak. Uiteindelijk besloot de Hoge Raad dat een openbaarmaking van een 
openbaarmaking (secundaire openbaarmaking) inderdaad een inbreuk op het 
auteursrecht was. De componist had weliswaar toestemming gegeven om zijn werk 
op de radio uit te laten zenden, hij had niet toegezegd dat “door middel van een 
ontvangstoestel het werk ten gehoore van een publiek te brengen”. 26 

Radio 

In 1926 was Buma begonnen met het maken van afspraken met de verschillende 
radio-omroepen uit die tijd. Het werd een lang en slepend proces dat weer via de 

25  Witbraad, C (2007) pp 124 – 148
26  Witbraad, C (2007) pp 162
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rechter werd uitgevochten. Ruim tien jaar later werd met minister Jan Donner van 
Justitie als bemiddelaar een overeenkomst gesloten. De rechtszaak ging echter 
alleen over de hoogte van de te betalen bedragen en de duidelijkheid over wat 
het “Buma-repertoire” inhield. De omroepen maakten duidelijk dat het principe 
auteursrecht niet ter discussie lag. 27 Dit was in het begin van de opkomst van radio 
nog wel het geval. In de Verenigde Staten claimden verschillende radiostations 
dat ze geen muziek uitzonden maar radio-golven, en dat ze daarom geen licenties 
nodig hadden voor de muzikale werken.28 Nadat deze discussie teniet was 
gedaan ontstond er in de jaren veertig een enorm conflict over de hoogte van 
vergoedingen tussen de American Society of Composers, Authors and Publishers 
(ASCAP) en de radionetwerken, dat uiteindelijk leidde tot een verbod van tien 
maanden op het gebruik van alle ASCAP muziek.29

In Nederland werd ook met de Bioscoopbond geprobeerd een regeling te treffen 
toen de geluidsfilm zijn intrede deed. Ook ditmaal moest er een rechter aan te 
pas komen. De Bioscoopbond was het niet eens met het principe dat Buma iets 
te maken had met muziekwerken die speciaal voor een film geschreven werden. 
Ze vonden dat het auteursrecht al geregeld was binnen het opdrachthonorarium. 
Maar dit komt niet overeen met de auteurswet, die het uitvoeringsrecht bij 
de auteur legt, en niet bij de opdrachtgever. Het geschil mondde uit in tal van 
rechtszaken die meestal door Buma werden gewonnen maar niet altijd. 30

De Tweede Wereldoorlog

In de jaren veertig werden de gevolgen van de Duitse bezetting in de 
muziekwereld al snel duidelijk: vele muzikanten waren Joods. Al gauw mochten 
zij enkel nog in Joodse orkesten spelen, en later waren Joden niet meer welkom 
als publiek. Buma-oprichter en Bestuursvoorzitter Jan van Gilse sprak zijn anti-
Duitse gevoelens openlijk uit. Vanaf 1941 wilde de Duitse overheid “besprekingen” 
voeren met Buma, maar enkel als voorzitter Jan van Gilse zou aftreden. “Uiteraard 

27  Witbraad, C (2007) pp 164 -178
28  Interview Robbert Baruch, lobbyist Buma/Stemra
29  http://www.radioworld.com/article/this-boycott-changed-american-music/275788
30  Witbraad, C (2007) pp 164 -178
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bleef voor mij slechts de keus tusschen aftreden en concentratiekamp” zei hij 
hierover. 31 In 1942 werd Buma bezet door de Gestapo. Het Nederlandsch 
Auteursrechten Bureau nam haar plek in. Na de bevrijding werd dit bureau 
ontbonden en konden Buma en Stemra hun werk weer oppakken.32

Stemra

Met Stemra ging het in de jaren vijftig erg goed. De uitvinding van vinyl maakte de 
geluidskwaliteit vele malen beter en door de langspeelplaat kon er meer muziek 
op een plaat worden gezet. In 1952 verkochten Johnny Jordaan en Tante Leen 
400.000 platen, een record.33 Zo nam het mechanisch recht een steeds belangrijker 
plek in binnen het auteursrecht. 

Televisie

In 1951 vond de eerste landelijke televisie-uitzending plaats. De Nederlandse 
Televisie Stichting was opgericht door de omroepen en maakte met Buma 
afspraken over de auteursrechten.34 Deze afspraken bleken telkens alleen 
incidenteel van toepassing te zijn, maar pas in de jaren zeventig, toen de kabel zijn 
intreden in Nederland deed, werd een principe-akkoord getekend waarbij Buma 
4% van de omzet van alle omroepen inde voor het auteursrecht. 

Verbeteringen in de auteurswet 

Inmiddels was er behoefte om de auteurswet aan te passen. Sinds 1933 waren er 
geen aanpassingen gemaakt terwijl de muziekwereld, onder andere door nieuwe 
technologiëen, erg was veranderd. Ook was er in 1948 een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de Berner Conventie (van 1886), maar deze waren nog niet 
doorgevoerd in de Nederlandse wet. Er werden in de jaren vijftig en begin jaren 
zestig verschillende commissies ingesteld om te adviseren over een wijziging van 
de auteurswet, maar dit resulteerde uiteindelijk alleen in de ontbinding van deze 
adviescommissies. 35 

31  Witbraad, C (2007) pp 189
32  Witbraad, C (2007) pp 181 - 215
33  Witbraad, C (2007) pp 242
34  Witbraad, C (2007) pp 236 – 237
35  Witbraad, C (2007) pp 289 - 326
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Ondertussen liet ‘Europa’ steeds meer van zich horen. De E.E.G., de Europese 
Economische Gemeenschap36 (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg 
en Nederland), wilde meer concurrentie zien tussen de verschillende 
auteursrechtorganisaties. De wederkerigheidscontracten die ze met elkaar 
gesloten hadden werden in 1972 na lange onderhandelingen en lijvige 
rapporten aangepast. De aanpassingen zorgden ervoor dat de exclusiviteit van 
de vertegenwoordigingen werd opgeheven. Een auteur mocht zich nu ook bij 
verschillende organisaties in de verschillende landen aanmelden, en mocht dat ook 
voor een gedeelte van zijn/haar rechten doen. Bovendien werden er verschillende 
categoriëen opgesteld in de E.E.G. om de verschillende rechten van auteurs 
duidelijk te maken. Europa wilde meer concurrentie en een vrijere markt, maar 
zorgde later ook voor dwingende richtlijnen wat auteursrechten betreft. Muziek 
en kunst reisden natuurlijk al de landsgrenzen over, en auteursrecht werd meer en 
meer een Europese zaak. 37

In 1972 kwam uiteindelijk toch de langverwachte aanpassing op de Nederlandse 
Auteurswet 1912. Het efemere recht werd aan de wet toegevoegd. Dit is een 
tijdelijke uitzondering op het mechanisch recht, bedoeld om een omroep een 
opname te kunnen laten maken van een werk en dit dan eenmalig uit te zenden. 
Daarnaast werd de strafmaat verhoogd voor muziekgebruikers die niet de 
auteurswet volgden. De boetes werden verhoogd en een klacht van Buma/Stemra 
was niet langer nodig als voorwaarde voor strafvervolging. 38

De belangrijkste wijziging was misschien wel de vernieuwde definitie van het 
begrip openbaarheid. Alleen uitvoeringen in familie-, vrienden-, of daaraan 
gelijk te stellen kring behoefden geen auteursrechtelijke toestemming. Alle 
andere uitvoeringen hadden dit vanaf nu wel nodig. Vanaf nu waren symposia, 
bedrijfskantines en –ruimtes ook openbare gelegenheden. Buma ging ook 
in gesprek met ziekenhuizen en directies van gemeenschapsruimtes in 
bejaardentehuizen. Dat stuitte wederom op veel weerstand, terwijl in andere 
Europese landen deze regelingen in de meeste gevallen al lang gebruikelijk waren. 

36  https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Economische_Gemeenschap
37  Witbraad, C (2007) pp 289 - 326
38  Witbraad, C (2007) pp 289 - 326
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Er ontstond veel discussie over de vraag wanneer iets openbaar is en wanneer 
iets voor vrienden en familie is. Tot op de dag van vandaag int Buma bijvoorbeeld 
niet bij begrafenissen en crematies, ondanks dat muziek daar vaak een grote rol 
speelt.39

Illegale en legale kopieën 

In 1970 werd de eerste illegale plaat in Nederland gemaakt, een kwalitatief slechte 
opname van een concert van de Rolling Stones (een bootleg). De plaat had een 
wit label, waardoor men voortaan over Witte Platen praatte. Op het eerste 
gezicht werd het als een sympathieke en ludieke actie gezien, maar een aantal 
maanden later kwam een set witte platen uit van een groot popfestival en Stemra 
en de muziekindustrie reageerden afwijzend. Langzamerhand ontstond er een 
serieuze handel in illegale kopien. De piraterij –zoals het wordt genoemd– werd 
grootschaliger en grimmiger doordat de georganiseerde misdaad erin ging 
handelen. Politie en justitie werkten samen met Stemra en de platenindustrie. 
Ook legale kopieën begonnen een probleem te vormen. Mensen mogen in 
huiselijke kring werken verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik. 
Maar de omvang van het kopieergedrag was zo groot geworden dat Stemra (en 
dus rechthebbenden) miljoenen misliepen. Doordat Nederland toetrad tot de 
Conventies van Rome en Genève werd De Wet op thuiskopie in 1990 in werking 
gesteld. Deze regelde een heffing op blanco beeld- en geluidsdragers. Ook werd 
in 1993 de wet op Naburige Rechten ingevoerd. Naburig recht zorgt voor het recht 
van uitvoerders en producenten van een werk. Dit was tot dan toe nog helemaal 
niet in Nederland geregeld. Stichting Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige 
Rechten) ging deze rechten exploiteren en doet dit nog steeds. 40

Sinds de oprichting van Buma in 1913 is Buma/Stemra uitgegroeid tot een 
vereniging met 24.000 leden. In het jaar 2014 bedroegen de inkomsten bij Buma  
€158.329.000 en bij Stemra €31.710.000, samen iets meer dan €190 miljoen. Ze 
keerden in dat jaar €163.190.000 uit aan rechthebbenden (dat getal heeft

39 Witbraad, C (2007) pp 340 - 353
40 Ibidem
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betrekking op de inkomsten en data uit 2013). In 2014 is €12.376.000 toegekend 
aan het Fonds sociale culturele doeleinden. Gemiddeld ligt het kostenpercentage 
(de organisatiekosten) van Buma/Stemra tussen de 8 en 9%.41

41 http://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2015/09/Bumastemra-jaarverslag-2014_ 
 online-erratum.pdf
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2  |  INTERNET EN AUTEURSRECHT

2.1 Het wereldwijde web

Vanaf 1960 werd gewerkt aan de ontwikkeling van het internet zoals we dat nu 
kennen. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd internet gelanceerd en 
groeide het gebruik exponentieel onder de wereldbevolking. In 1993 distribueerde 
het internet 1% van alle tweezijdige communicatie, in het jaar 2000 was dit 
uitgegroeid tot 51%, wat doorgroeide tot 97% in 2007.42 Eind jaren negentig 
bleek het internetgebruik elk jaar te verdubbelen.43 In dat decennium begon 
langzamerhand duidelijk te worden hoe groot de impact van het internet is op 
onze communicatie, informatieverstrekking en uiteindelijk ook op onze cultuur en 
manier van denken. 

Het internet werd eerst voornamelijk gebruikt om informatie te delen. Al snel 
resulteerde dit in het delen van bestanden, ook van bestanden die niet door 
de gebruikers zelf gefabriceerd waren. Muziek bleek bij uitstek een makkelijk 
doelwit. In 1999 werd Napster opgericht: het eerste peer-to-peer netwerk waarbij 
gebruikers hun muziekbibliotheek deelden met anderen. Het platform florisseerde 
met meer dan 80 miljoen geregistreerde gebruikers.44 Totdat in 2001 de rechter 
bepaalde dat Napster illegaal was. Nadat Napster het gehele netwerk van het 
internet haalde schikte het in verschillende rechtszaken, waaronder met rapper 
Dr. Dre en de band Metallica.45 Maar dit betekende niet dat er een eind kwam 
aan piraterij: het illegaal downloaden van muziek was een voorbode van wat er 
later ook in de film- en literatuurwereld zou gaan gebeuren. Op dit moment zijn 
er nog steeds websites beschikbaar waar illegaal te downloaden content wordt 
aangeboden door andere gebruikers. Bijvoorbeeld The Pirate Bay, BitTorrent en 
Popcorn Time, ondanks dat er verscheidene rechtszaken lopen tegen dit soort 
websites. 
42 Hilbert, Martin; López, Priscila (2011) «The World›s Technological Capacity to Store, 
 Communicate, and Compute Information» pp: 60–65. 
43 Coffman, K. G; Odlyzko, A. M. (1998) «The size and growth rate of the Internet»
44 Gowan, Michael (2002) «Requiem for Napster»
45 Giesler, Markus (2008) “Conflict and Compromise: Drama in Marketplace Evolution”. 
 Journal of Consumer Research pp 739–753
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CBO’s 

Hoe werd er door Europese Collectieve Beheerorganisaties (zoals Buma/Stemra 
in Nederland, vanaf nu CBO’s genoemd) gereageerd op de opkomst van internet? 
Frank Lucassen, manager business development en al dertig jaar werkzaam bij 
Buma/Stemra, herinnert zich dat men in de loop van de jaren negentig ging kijken 
naar hoe met internet om te gaan, en in welke vorm er afgedragen kon worden 
voor het gebruik van de muziek van de leden. In principe gold de regel 100% 
muziek is 10% inkomsten afdragen, maar deze regel was online lastig toe te 
passen, omdat er geen controle over de content was.46 

Op Europees niveau werden de Barcelona en Santiago Agreements gemaakt 
en in 2001 aan de Europese Unie voorgelegd. Hierin werd vastgelegd dat alle 
deelnemende CBO’s multi-territoriale licenties konden uitgeven voor het online 
gebruik van repertoire dat door deze CBO’s beschermd werd. Zo kon een 
gebruiker één licentie-deal sluiten met de CBO in zijn economische woonplaats, 
wat van toepassing was op al het werk van de aangesloten CBO’s en multi-
territoriaal gebruikt kon worden. Dit gold zowel voor auteursrecht als het 
mechanisch recht.47 Deze zogenaamde ‘one-stop-shop’ was van belang voor het 
internet: voor een (commerciële) gebruiker die een licentie wilde verkrijgen was 
het ondoenlijk om met alle landen aparte afspraken te maken. Maar de Barcelona 
en Santiago Agreements werden in 2003 door EU-commissaris Neelie Kroes 
beoordeeld als kartelvorming en ontbonden. (Sindsdien worden alle Europese 
afspraken op dit gebied zorgvuldig getoetst op kartelvorming aan de ene kant en 
op praktische haalbaarheid aan de andere kant: hoe meer organisaties, hoe lastiger 
voor gebruikers om licenties te verkrijgen.) 

Anarchisme

De opkomst van internet zorgde voor een breuk met het auteursrecht. Waar 
lag dat precies aan? “Eigenlijk kun je drie zaken noemen die toen speelden”, 
vertelt Frank Lucassen van Buma/Stemra. “Ten eerste werd de techniek voor 

46  Interview Frank Lucassen (Buma/Stemra)
47  Abovyan, A  (2013) Challenges of Copyright in the Digital Age pp 212
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piraterij uitgevonden, het peer-to-peer netwerk. Ten tweede werden de Barcelona 
en Santiago Agreements ontbonden waardoor samenwerken om licenties te 
verstrekken in de EU heel erg lastig werd. Ten derde bewoog de muziekindustrie 
totaal niet mee, ze wilden nog geen afscheid nemen van de tijd waarin er gouden 
bergen werden verdiend aan de cd-verkoop. Als de platenmaatschappijen in die 
tijd de handen ineen hadden gesloten, en samen een dienst zoals Spotify hadden 
opgezet dan was het denk ik heel anders gelopen. Consumenten gaan namelijk 
altijd voor gemak. […] De tijd van de piraterij is voor het grootst gedeelte achter 
ons door de opkomst van Spotify, die een weergaloze dienst heeft bedacht die de 
klant gemak biedt. Ook iTunes heeft bijgedragen door het downloaden van muziek 
gemakkelijker te maken. Daarvoor is men bereid te betalen. Ook de handhavers 
hebben bijgedragen aan het sterk verminderen van piraterij: de CBO’s hebben 
ertegen gestreden. Dat was misschien minder zichtbaar of werd als irritant ervaren 
maar het heeft wel resultaat gehad.”

2.2 De reactie

E-commerce en InfoSoc richtlijn 

In 1998 werd in Duitsland het hoofd van de Duitse tak van CompuServe (een 
van de eerste Online Service Providers) aangeklaagd voor verspreiding van 
kinderporno over internet. Er hing een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 
100.000 Mark boven zijn hoofd. In 1999 werd de man echter vrijgesproken. Hij had 
niet alleen de kinderporno nog nooit gezien, maar zijn bedrijf had destijds ook de 
technische mogelijkheden niet om alles wat via de eigen servers op het web kwam 
te filteren op bijvoorbeeld kinderporno en andere strafbare content.48  Doordat 
de techniek was gegroeid en het internetgebruik zo explosief was gestegen in de 
jaren ervoor, was er snel behoefte aan regels en wetten die – doordat internet 
geen landsgrenzen kent – voor de hele EU gelden. In het jaar 2000 werd in de EU 
de e-commerce (electronic-commerce) richtlijn aangenomen. Deze wet had 

48 http://www.spiegel.de/netzwelt/web/porno-prozess-felix-somm-freigesprochen-a-52756. 
 html
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ten doel om bedrijven en gebruikers meer rechtszekerheid te geven en bood een 
harmonisatie van regels voor de hele EU.49 Een van de belangrijkste onderdelen 
van die wet wordt de Safe Harbour genoemd. Safe Harbour is het principe dat 
diensten niet verantwoordelijk zijn voor de content die op hun netwerk door 
gebruikers wordt geplaatst. In de eerste instantie was dit vooral voor Internet 
Serive Providers (ISP’s) bedoeld, zoals dus CompuServe, Xs4all en KPN. In 2001 
werd in de Europese Unie de InfoSoc (Information Societies) richtlijn aangenomen, 
waarin vooral gespecificeerd werd welke diensten precies binnen de e-commerce 
richtlijn, en dus Safe Harbour, thuis hoorden.50 
Dat internetwetgeving ingewikkeld is, werd in de loop der jaren steeds duidelijker. 
De techniek gaat razendsnel, wetgeving is in een democratie van nature traag en 
bovendien vergt het samenwerking tussen landen en partijen op gebieden die voor 
de opkomst van internet nooit zó van belang waren geweest. Het internet wordt 
gezien als een vrije plek waar alles kan en mogelijk moet zijn voor iedereen, totdat 
het over zaken als mensensmokkel en kinderporno gaat. Er wordt overigens nog 
steeds gesteggeld over mogelijke internetfilters om kinderporno tegen te gaan. 
Critici zeggen dat filters makkelijk te omzeilen zijn en censuur in de hand helpt. 
Maar in landen als Zweden, Denemarken en Groot-Britannië zijn er wel filters actief 
vanuit de overheid. 51

Transfer of Value

In 2005, vijf jaar na het instellen van de e-commerce richtlijn, begon Google een 
nieuw video-platform met user generated content: YouTube. Deze dienst wordt 
met advertenties gefinancierd en zet geen eigen content online, maar enkel wat 
er door mensen zelf wordt geplaatst. Het is een platform voor wat mensen over 
de hele wereld aan elkaar laten zien; van dierenfilmpjes en blogs tot videoclips en 
live optredens. Zodoende valt de dienst binnen de Safe Harbour constructie, men 
claimt een technical intermediary te zijn, een doorgeefluik. Ze hoeven geen 
verantwoordelijkheid te dragen voor wat mensen online zetten en hebben dus 
geen licentie nodig voor het intellectueel eigendom dat gebruikers op het platform 

49 http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/directive/index_en.htm
50  http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/index_en.htm
51  http://www.nu.nl/internet/2447494/geen-verplicht-internetfilter-in-eu.html
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uploaden. Maar de waarde die al dat intellectueel eigendom geeft aan de dienst is 
ontzettend groot. Dit principe wordt ook wel de Transfer of Value genoemd, de 
waarde van intellectueel eigendom die over wordt gedragen aan het platform waar 
het te zien of horen is. 

De waarde van muziek 

Frank Lucassen vertelt over de tijd voordat muziek gestreamd werd: “Ook toen 
lagen de cd’s van Marco Borsato bij de Blokker voor 5 euro, ook al was dat ding 
15 euro waard. Maar met die goedkope plaat in het schap werd er weer meer 
tandpasta verkocht. Met de platenmaatschappij werd niet afgerekend op basis 
van die 5 euro, maar op basis van wat het waard was, dus die 15 euro; omdat die 
platen waarde gaven aan de winkel. Nu met internet zie je dat met muziek een 
dienst wordt opgezet, bijvoorbeeld YouTube, maar als je de muziek daar af haalt 
houd je weinig over. Er staat natuurlijk meer op, kattenfilmpjes enzovoort. Maar 
als je de muziek er af haalt dan gaat de waarde dramatisch dalen. De transfer 
of value is wanneer muziek gratis of voor bijna niets wordt weggegeven, maar 
het wel degelijk heel veel waarde toevoegt aan de dienst of afgeleide dienst 
die vervolgens wel veel waard is.” En de bedrijven zijn veel waard: YouTube – 
dochterbedrijf van Google – maakte in 2015 een omzet van $9 miljard (€8 miljard).52 
Facebook, waar lang niet alleen muziek op te vinden is, maar waar de interne 
videodienst met muziek wel steeds populairder wordt, maakte in 2015 een omzet 
van $17 miljard (€15,2 miljard).53 

Schemergebied

Grofweg kun je de verschillende diensten die anno 2016 populair zijn in de 
verspreiding van content op de volgende wijze plaatsen. Groen is het gebied 
waar bedrijven betalen voor auteursrecht. Rood is het gebied waar niets voor 
auteursrecht betaald wordt. Ofwel deze diensten zijn illegaal, zoals The Pirate Bay 
en BitTorrent, of ze zitten in de Safe Harbour constructie: hun gebruikers bieden 
content aan op hun platform en die wordt weer door andere gebruikers bekeken, 

52 http://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-will-earn-9bn-in-revenue-this-year-tow 
 ering-over-spotify/
53 http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=952040
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zoals YouTube en Facebook. Sommige van deze platforms, zoals YouTube, betalen 
gedeeltelijk uit, hierover later meer. Maar omdat de CBO’s niet van mening zijn 
dat dit soort diensten binnen de Safe Harbour regeling zouden moeten passen, 
bevinden ze zich volgens hen in een schemergebied. 

The Pirate Bay en BitTorrent 
claimen niet eens een 
platform te zijn, omdat hun 
gebruikers geen files 
uploaden op hun site, maar 
enkel doorlinken naar de files 
op hun eigen computer. Zij 
hebben ook nooit de ambitie 
gehad om legaal te zijn. 
YouTube heeft een officiële 
Notice of Takedown Policy: 

makers en uitgevers kunnen een claim indienen om bepaalde content er af te laten 
halen. Dit is vooral bij YouTube belangrijk omdat ontzettend veel gebruikers 
populaire muziek zelf online zetten, met bijvoorbeeld de hoes van het album, de 
songtekst of een foto van de artiest erbij. Zo kunnen de gebruikers bij veel views 
zelf advertenties laten plaatsen bij hun upload, en daar geld aan verdienen, maar 
de makers van de muziek verdienen er niet mee. Bij BitTorrent en The Pirate Bay is 
absoluut geen sprake van een Takedown Policy. Zodoende zijn er ook meerdere 
rechtszaken tegen deze websites gewonnen en blijven ze aangeklaagd worden. 

Maar je kunt over alle diensten in bovenstaande grafiek zeggen dat ze bestaan bij 
de gratie van content. Bovendien wordt er ook veel verdiend aan die content, maar 
niet of weinig uitbetaald aan makers. Langzaam verschuift het beeld wel. Zo heeft 
Soundcloud onlangs afspraken gemaakt met drie major platenmaatschappijen, 
en zijn CBO’s constant in gesprek met de verschillende platforms. Frank Lucassen 
zegt hierover: “Langzaam gaan steeds meer bedrijven naar het “groene” gebied. 
Steeds meer platforms gaan specifieke diensten bieden. YouTube is bezig om 
een betaalde dienst te lanceren voor muziek [De app YouTube Red, RZV]. Daar 

Bron: Buma/Stemra
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hebben ze een volledige licentie voor nodig, dus dan moeten er afspraken 
gemaakt worden met CBO’s. De bedrijven zien dat er met specifi eke diensten 
geld te verdienen is, de consument wil gemak, dus als je dat biedt kun je er wat 
voor vragen. Maar de Safe Harbour houdt de grote verandering tegen in het gratis 
streamen.” 
De Safe Harbour constructie werd in het jaar 2000 bedacht, een aantal jaren 
voordat diensten als YouTube of Facebook bestonden, voordat er smartphones 
waren en voordat er ooit een liedje of fi lm gestreamd was. 

Roland Berger Rapport

In januari 2016 publiceerde het management consultancy bureau Roland Berger 
een rapport genaamd ‘Measuring The Value Transfer’ in opdracht van GESAC, 
de lobbygroep in de EU voor alle Europese Collectieve Beheer Organisaties. In 
het rapport is uitgerekend wat de directe inkomsten zouden zijn van het te gelde 
maken en commercialiseren van online culturele content – inkomsten die direct 
zouden verdwijnen als alle culturele content zou verdwijnen van het internet. 

9 
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In het jaar 2014 komt dit uit op 5 miljard euro.54 Dit bedrag bestaat voor een 
groot gedeelte uit de opbrengsten die Search Engines zoals Google verkrijgen 
uit culturele content (hierover later meer), en uit de opbrengsten van content uit 
sociale media en video platforms. Het rapport wordt door de CBO’s breed ingezet 
in hun lobby. Het gehele rapport staat in de bijlage van deze thesis. 

Spotify vs. YouTube

De muziekdienst die wél voor alle beschikbare muziek op hun platform licenties 
heeft (en dus uitbetaald) is Spotify. De online streaming service  werd in 2008 
gelanceerd. Spotify heeft betaalde abonnees en een gratis service genaamd 
‘freemium’ waarbij de gebruiker wel toegang krijgt tot alle muziek die op Spotify 
staat (zo’n 30 miljoen songs 55), maar ook advertenties te horen krijgt. Spotify heeft 
veel bijgedragen aan het verminderen van illegale downloads. Als je een betaald 
abonnement hebt, “huur” je als het ware muziek. Je kunt muziek downloaden 
zodat je die ook offline kunt beluisteren. Zodra je je abonnement opzegt, is de 
gedownloade muziek niet langer beschikbaar.

YouTube dient vandaag de dag voor veel (vooral jonge) mensen als gratis 
geadverteerde streamingdienst. Van alle muziekstreams werd in 2015 in de 
Verenigde Staten 54% gestreamd via YouTube.56 Je zou Spotify freemium dus 
kunnen vergelijken met YouTube, waar ook advertenties getoond worden. YouTube 
zegt zelf echter niet vergeleken te willen worden met andere streamingdiensten: 
“Past comparisons to other audio-only, subscription music services are apples 
to oranges”, schrijft YouTube in een officieel statement.57 Maar, zoals het 
toonaangevende blog Music Business Worldwide schrijft, kun je voortborduren 
op die analogie: stel je voor dat sinaasappelboeren maandelijks hun sinaasappels 
aan miljarden fruitliefhebbers gratis zouden weggeven, terwijl appelboeren die 
een eerlijke marktprijs vragen voor hun fruit telkens te horen krijgen dat hun 

54  Roland Berger, Measuring The Value Transfer, januari 2016
55 http://music-streaming-services.softwareinsider.com/q/53/16081/How-many-songs-does- 
 Spotify-have
56 Nielsen Data: http://www.musicbusinessworldwide.com/the-music-business-failed-to-dent- 
 youtubes-power-in-2015-what-now/
57 http://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-wants-you-to-stop-comparing-it-to-spo 
 tify-and-apple-music/
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fruit vast heerlijk is, maar dat die sinaasappels zo lekker gratis zijn. 58 Er wordt 
dus zelfs gesuggereerd dat YouTube de wind uit de zeilen van Spotify (en andere 
streamingservices, zoals Deezer en Pandora) haalt. 

YouTube betaalt wel uit aan de muziekindustrie, maar de CBO’s menen geen 
stevige onderhandelingspositie te hebben doordat het bedrijf binnen de Safe 
Harbour constructie opereert. Bovendien wordt voor een gedeelte van de content 
wel licenties verstrekt, maar volgens tegenstanders wordt er voor user generated 
content veel te weinig uitbetaald. Als je op YouTube naar een song zoekt dan vind 
je waarschijnlijk een of twee versies die door de artiest of platenmaatschappij 
zelf online zijn gezet. Die content is gelicenseerd en daarover wordt een bedrag 
uitgekeerd. Maar alle andere filmpjes met die muziek zijn in de meeste gevallen 
door gebruikers online gezet, hier wordt niet of nauwelijks voor afgedragen. Het 
verschil tussen de bedragen die YouTube en Spotify uitbetalen aan de muzieksector 
is groot:

58 idem
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Ik vroeg Edo Haveman, interim manager public affairs bij Google over de 
onderhandelingen met CBO’s: “In de meeste Europese landen, volgens mij is 
Duitsland de uitzondering, zijn er contracten gesloten met de Buma/Stemra’s van 
alle landen. En daar is door Buma/Stemra gewoon met het mes op de keel over 
onderhandeld. […] Het auteursrecht is een verbodsrecht. Dus Buma kan ten alle 
tijden zeggen, ‘we willen dit niet online’. Maar ze snappen denk ik net zo goed als 
ik dat het een extra kanaal is wat gecreëerd is en er op die manier gewoon heel 
veel geld binnen komt. En dat wordt in de discussie nogal weinig benadrukt. Tien 
jaar geleden betaalde twintig procent van de populatie het grootste gedeelte van 
de opbrengsten van artiesten. Een relatief klein gedeelte van de bevolking die 
cd’s kocht en daar naar luisterde. Door een YouTube is de andere tachtig procent 
ook gaan betalen maar via een advertentiemodel. Het gedeelte dat betaald naar 
muziek luistert is astronomisch toegenomen.”

In een ingezonden brief in het Financiëel Dagblad van 10 juni 2016 verklaart 
Jeroen Bouwman, Manager Content Partnerships YouTube Music Google 
Benelux & Scandinavië, dat YouTube wel degelijk betaalt voor user generated 
content: “Wanneer een fan zichzelf dansend op YouTube zet met muziek van een 
rechthebbende op de achtergrond, dan zorgt ons systeem [Content ID, RZV] er 
automatisch voor dat advertentieopbrengsten door deze fanvideo terechtkomen 
bij de maker van de muziek.” Bovendien is er een duidelijk meningsverschil over 
de bedragen die YouTube uitbetaalt aan de muzieksector: “Tot nu toe hebben 
we $3mrd betaald aan de muziekindustrie en elk jaar neemt onze bijdrage in rap 
tempo toe. Daar zijn wij bijzonder trots op.”59 Niet duidelijk is over hoeveel jaar 
en in welke landen precies is uitbetaald. Maar volgens Music Business Worldwide 
omvat die $3 miljard alle betalingen van Google aan de industrie (dus ook 
Google Play, een aparte streamingdienst, en YouTube) en werd Google al in 1998 
opgericht.60 

Zoals eerder genoemd is YouTube bezig met de YouTube Red app (op dit moment

59 financieel dagblad, 10-06-2016, ingezonden brief, pagina 13
60 http://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-wants-you-to-stop-comparing-it-to-spo 
 tify-and-apple-music/
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alleen verkrijgbaar in de VS), waarmee gebruikers voor $10,- per maand zonder 
reclame naar video’s kunnen kijken en audio en video kunnen downloaden. Voor 
alle muziek in deze app heeft YouTube een licentie verkregen en zijn er afspraken 
gemaakt met de Amerikaanse CBO ASCAP/BMI. Wat voor een afspraken er pre-
cies gemaakt zijn weet niemand, Google werkt bijna altijd met een “non-disclosure 
agreement”, waarbij partijen niets bekend mogen maken over de uitkomst van de 
onderhandelingen. De komende tijd zal duidelijk worden hoe populair de Red app 
wereldwijd zal worden maar als YouTube 3% van zijn maandelijkse gebruikers kan 
laten overstappen op de betaalde YouTube Red app, heeft het al meer abonnees 
dan de huidige marktleider in betaalde streams: Spotify.61

Auteursrecht vs Masterrecht

In de muziekwereld is er altijd al een groot verschil geweest tussen het 
mastereigendom (of masterrecht), dat gebaseerd is op de opname van muziek, 
en het auteursrecht. In sommige gevallen liggen deze beide rechten bij dezelfde 
persoon: bijvoorbeeld een independent singer-songwriter die zelf liedjes schrijft, 
deze zelf opneemt en zelf uitbrengt. In de meeste gevallen ligt dit echter niet 
zo: veel artiesten schrijven met andere songwriters en in veel gevallen schrijft de 
artiest ook helemaal niet, maar voert enkel de muziek uit. Bovendien hebben veel 
platenmaatschappijen een (gedeeltelijk) mastereigendom op de opnames van hun 
artiesten, omdat ze bijvoorbeeld de opnames hebben gefinancierd en de promotie 
verzorgen. Bij Spotify is de verdeling als volgt: 70% van de inkomsten gaat naar 
“de makers”, waarvan 85% naar de master-rechthebbenden en 15% naar de 
auteurs. 
Arriën Molema, popmuziekauteur en lid van het bestuur van Buma/Stemra, zegt 
hierover: “Spotify heeft een licentie voor de muziek die ze gebruiken, je kunt 
met hen onderhandelen en prijzen afspreken. Maar de major labels zijn ook 
stakeholders in Spotify en die krijgen enorme voorschotten voor de catalogi die ze 
hebben. De verdeling is 85% masterrecht – in de meeste gevallen de labels – en 
15% auteursrecht. Die split is gebaseerd op de verdeling bij cd-verkoop. Maar het 
label had destijds allemaal kosten om een fysiek product te leveren. Het 

61 ibidem
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drukken, de packaging, de distributie, misprintjes enzovoorts. Een mp3 sturen naar 
Spotify kost niet zoveel. Spotify zegt: wij betalen 70% uit en hoe de industrie dat 
verdeelt is niet ons probleem. Maar ik vind dat wel deels hun probleem. Dit is geen 
duurzaam model dat over twintig, dertig jaar nog werkt. Als je met alle partijen 
gaat zitten kun je ook iets bij de labels bereiken. Die gesprekken worden op zich 
al wel gevoerd, vooral ook met de ECSA [de European Composer en Songwriter 
Alliance in Brussel, RZV], en dat is belangrijk want anders is de markt voor het 
songwriten niet meer viable. En het begint toch met een liedje.”

YouTube claimt dat zijn platform een artiest veel promotionele waarde oplevert. 
Dit is zonder meer waar. Maar deze promotionele waarde is vooral waardevol 
voor de masterrechthebbende: de artiest en zijn/haar platenmaatschappij. Zij 
gaan immers verdienen als de gebruiker besluit om de muziek aan te schaffen, of 
naar een live concert te komen (sinds de ondergang van cd-verkoop verdienen de 
platenmaatschappijen ook contractueel vaak mee aan optredens), en niet voor de 
auteursrechthebbenden.
Bovendien doet deze claim ook sterk denken aan de argumenten die honderd jaar 
geleden opgevoerd werden, toen de radio opkwam (zie pag 16). 

Privacy 

Gebruikers kunnen sociale media en andere platforms ervaren als “gratis” omdat 
ze niet letterlijk geld betalen om op het platform actief te zijn. Maar is het gebruik 
wel gratis? 
Facebook speelt een grote rol in de muziekwereld: alle artiesten en bands hebben 
een Facebookpagina, delen hun muziek en video’s op het platform en nodigen hun 
publiek uit voor hun concerten. Het draagt in sterke mate bij aan de promotie van 
een artiest. Diensten als Twitter, Soundcloud en Facebook kunnen zich beroepen 
op de Safe Harbour constructie omdat zij claimen enkel een doorgeefluik te zijn, 
en niet verantwoordelijk of bekend te zijn met de inhoud van de content. Zeker in 
het geval van Facebook zal elke gebruiker kunnen weerleggen dat Facebook niet 
weet welke content geplaatst wordt. Facebook weet wie je vrienden zijn, wat je 
leuk vindt en waar je naartoe gaat. Alle informatie die Facebook verkrijgt over een 
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gebruiker, brengt die personen beter in beeld. Die informatie draagt direct bij aan 
de advertentiewaarde. Zo kan een bedrijf adverteren met heel specifieke “targets” 
op leeftijd, opleidingsniveau, werk, woonplaats, favoriete uitgaansplekken, 
interesses etc. De muziekwereld draagt hieraan bij. Door artiesten en bands te 
“liken” kan een gebruiker weer makkelijker in een advertentie-“hokje” geplaatst 
worden. Iedereen kan op Facebook adverteren. Bij het maken van de advertentie 
kun je tot in detail je doelgroep uitkiezen, ook op zijn/haar interesses.62 Ook veel 
artiesten en bands adverteren op Facebook om meer fans te bereiken. Wie meer 
betaalt, bereikt meer mensen. Informatie over gebruikers is veel geld waard: 
over 2015 wordt gespeculeerd dat Facebook alleen aan (gerichte) advertenties 
ongeveer 10 miljard dollar ontving.63 
Gebruikers betalen met hun persoonlijke informatie, hun internetgedrag, hun 
privacy. Gebruikers kunnen dit weten, je ziet immers de gerichte reclame voorbij 
komen. Waarom laat dat mensen onverschillig? Kan het men niet schelen dat 
zoveel persoonlijke informatie voor derden beschikbaar is? Of denken we niet 
meer zonder sociale media te kunnen? 

           64

62 https://www.facebook.com/facebook/videos/10150228703690484/
63 https://www.quora.com/How-does-Facebook-make-money
64 Bron: http://quotesjournal.blogspot.nl/2011/10/if-youre-not-paying-for-it-youre-not   
 html?m=1



35

2.3 Actie

Aanpakken

Waarom is het zo lastig voor CBO’s om de Safe Harbour regeling aan te pakken? 
Het staat al een aantal jaar op de agenda, maar er is tot dusver geen grote 
vooruitgang geboekt. Arriën Molema vertelt: “Ten eerste is het heel lastig om het 
probleem duidelijk te definiëren, ten tweede is het lastig om het aan mensen uit 
te leggen die geen know-how hebben van de markt. Politici hebben geen idee 
van hoe onze wereld werkt, maar bepalen wel ons verdienmodel door middel 
van wetgeving. Het derde probleem is dat je te maken hebt met een heel sterke 
tegenlobby. Google heeft enorm veel geld en mogelijkheden, dat gaat heel 
ver. Het zijn niet alleen lobbyisten die ze bij de EU rond hebben lopen, maar ze 
financieren ook leerstoelen bij universiteiten. Zo kan Google bijvoorbeeld een 
speciale leerstoel “Digital Market” bij een universiteit financieren (die doorgaans 
niet veel geld hebben). Daar komen allerlei onderzoeken en rapporten uit, die 
gefinancierd zijn door Google. De objectiviteit is dan toch lastig vast te stellen. 
Zo’n bedrijf heeft eindeloze middelen, en als CBO heb je dat niet. Wij kunnen 
één lobbyist betalen, en als elke CBO dat doet in Europa dan heb je er 28. Maar 
Google stuurt er 200, en juristen, advocaten enz. Qua kwantiteit kun je er nooit 
aan tippen. De wetgeving zorgt ervoor dat deze bedrijven zo machtig en rijk 
kunnen zijn. De enige manier om dat te veranderen is om de wet aan te passen. 
Maar hoe je dat doet is een ander ding. Songwriters en auteurs moeten zich boos 
maken en aan ‘naming and shaming’ doen. Het moet steeds meer gaan spelen, bij 
muzikanten en de verschillende clubs, zodat de politiek ook gaat merken dat er 
iets niet klopt. Tegelijkertijd is het heel lastig dat muzikanten natuurlijk ook graag 
gebruik maken van de platforms. De promotionele waarde is hoog. Maar je kunt er 
ook niet meer omheen, je moet als muzikant overal aanwezig zijn.” 

YouTube en Duitsland 

In Duitsland heeft GEMA, de Duitse CBO, YouTube geen licentie gegeven om 
muziek uit haar repertoire online te zetten. Veel Duitse bands (die bij GEMA zijn 
aangesloten) kun je dan ook niet op YouTube zien, het scherm staat op zwart. Het 
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is de vraag of alle Duitse muzikanten hier blij mee zijn. 

                      

In Brussel sprak ik met GESAC, de lobbygroep in de EU voor alle Europese CBO’s. 
Burak Özgen, senior legal advisor bij GESAC zegt over het geschil tussen GEMA 
en YouTube: “GEMA tried to stop YouTube through court, it didn’t work. It’s a 
very diffi cult situation. Author Societies have to accept the deals with YouTube 
because they have creators on their board. Because YouTube is so important in 
reaching audiences, the creators prefer to have something rather than nothing. 
We as GESAC are against these take-it-or-leave-it deals that YouTube offers. But 
the societies have no choice, since YouTube plays a big part in the music industry. 
GEMA decided this route, and are in many neverending courtdeals with YouTube. 
They win sometimes, and YouTube has a liability for Notice of Takedown. But 
people can have it taken down, it always pops up somewhere else. There are even 
websites where you can fi nd lists of all the content that has been taken down, and 
other people put it back on again in another account.”

In de onderhandelingen tussen Google en de CBO’s zeggen de CBO’s dus 
afhankelijk te zijn van zowel de Safe Harbour wetgeving als de populariteit van 
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YouTube. Google zegt dat de CBO’s het auteursrecht (een verbodsrecht) aan 
hun zijde hebben. De CBO’s vinden het bedrag dat ze van YouTube krijgen te 
laag, hoe denkt Google hierover? Edo Haveman: “Ze hebben het bedrag zelf 
uitonderhandeld. En ze hebben nota bene een verbodsrecht, zij hebben aan tafel 
gezeten en op basis van het auteursrecht heb je alle macht. Want als de artiest 
zegt ik wil niet dat het online komt, dan moet het er vandaag nog vanaf. Dat is het 
concept van het auteursrecht. Ik neem heel hard afstand van de suggestie dat er 
niet betaald wordt, want dat is echt niet waar.”

Onlangs hebben meerdere Amerikaanse artiesten een petitie ondertekend waarin 
het notice-and-takedown beleid bij YouTube hard wordt bekritiseerd. Onder 
andere Jon Bon Jovi, Elvis Costello en Christina Aguilera claimen dat het systeem 
absoluut niet waterdicht is, en dat je steeds zelf online moet zoeken naar niet 
gelicenseerde content om het bij YouTube aan te geven, wat in het geval van die 
sterren een dagtaak is.65

GESAC

GESAC (Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) 
vertegenwoordigt 34 van de grootste CBO’s in de EU, IJsland, Noorwegen en 
Zwitserland. GESAC lobbyt in het Europees Parlement en spreekt in naam van 1 
miljoen makers en rechthebbenden op het gebied van muziek, audiovisuele kunst, 
beeldende kunst en literatuur.66 
Aurelia Leeuw, senior communications and public affairs officer bij GESAC, vertelt 
over de lobby die wordt gevoerd in het Europees Parlement: “Je hebt twee 
directives die belangrijk zijn in onze argumentatie: de e-commerce en de InfoSoc 
[zie pag 19, RZV]. In de e-commerce staat een heleboel uitgelegd over de Safe 
Harbour maar in de InfoSoc richtlijn wordt gespecificeerd hoe bepaalde diensten 
die met beschermde werken te maken krijgen onder Safe Harbour kunnen vallen. 
Die twee dingen willen we uit elkaar halen. We willen bijvoorbeeld niet in de 
e-commerce richtlijn gaan toornen waar je wel of niet verantwoordelijk voor bent 

65 http://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-faces-new-enemy-in-dcma-fight-katy- 
 perry-and-an-artist-supergroup/
66  http://www.authorsocieties.eu/
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als provider. Dan kom je aan zaken als privacy en kinderporno, en in die discussie 
mengen wij ons nadrukkelijk niet. Dat de Safe Harbour-regels bestaan is voor 
ons namelijk een evidentie waar wij geen probleem mee hebben. Maar we willen 
duidelijk maken dat, als je als dienst actief bezig bent met het naar buiten brengen 
van muziek, je copyright-liable bent. Dan kun je je dus niet achter de Safe Harbour 
verschuilen. Wij willen een “clarification” aanbrengen in de InfoSoc richtlijn. In 
artikel 9 van die richtlijn staat welke voorwaarden aan Safe Harbour zijn verbonden. 
Dat moet verduidelijkt worden: een Dropbox of Google Cloud past naar ons 
idee goed in de Safe Harbour, zij hoeven niet verantwoordelijk te zijn voor wat 
er op hun dienst aan content wordt geüpload. Maar een dienst die actief muziek 
op de markt brengt past niet in de Safe Harbour. YouTube claimt bijvoorbeeld 
een “technical intermediary” te zijn; daarmee wordt gezegd “ik weet niet wat er 
op mijn netwerk gebeurt, wij vormen enkel de technische structuur”. Maar dat 
weten ze heel goed, ze doen actief aan curating [ze maken eigen playlists RZV]. 
Via content ID halen ze seks en geweld vliegensvlug van YouTube af, maar op de 
een of andere manier zouden ze niet weten wat er aan muziek op de dienst staat. 
Ze brengen, net als Soundcloud, actief muziek naar de gebruiker toe, het hele 
businessmodel is juist gebouwd op het idee dat mensen naar hun platform toe 
gaan om muziek te beluisteren.” 
Burak Özgen van GESAC: “We are trying to change two things: one part is the 
communication to the public. Platforms like YouTube are part of the same commu-
nication to the public, together with the uploader. Both acts are indispensable in 
making the original creative work open to the public; without the uploader or the 
platform, the acces wouldn’t be there. Licensing the platform should cover the act 
of the individual uploader as well. […] The other thing we are trying to change is 
the concept of new public. The court of justice decided: ‘if there is content some-
where on the internet, and if someone else is giving a link to that; like embedding 
or hyperlinking, there is no new public or there is no new communication that is 
relevant for a new license’. So if you put something online, it’s open for everybody. 
We are trying to change this as well, because the platform commercially benefits 
from the content. We want to let those platforms not hide behind Safe Harbour.”
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Google

Wat vindt Google van de Safe Harbour discussie? Edo Haveman: “Ik ga dus niet 
mee in de assumptie dat men die Safe Harbour zou misbruiken. Google heeft geen 
enkel belang om mensen niet te betalen. […] Waar de Safe Harbour om gaat is de 
aansprakelijkheid van het doorgeven van dingen, en dat is iets heel anders. En dan 
gaat het er volgens mij meer om dat je niet altijd verantwoordelijk bent voor de 
content op je platform, en dan gaat het niet zozeer om auteursrechthebbenden, 
maar om de inhoud van de filmpjes. Dat we zeggen, ‘Google staat niet per se 
achter wat er in het filmpje gebeurt’. En ondanks dat we niet verantwoordelijk zijn 
voor dingen die rondom bijvoorbeeld IS worden geüpload, halen we die wel weg. 
Daar hebben we ook een afspraak met de Europese Commissie over getekend.”

2.3 CBO’s en hun imago

Het is duidelijk dat CBO’s het in kwantiteit verliezen van grote bedrijven als Google 
en Facebook in hun EU-lobby. Robbert Baruch, lobbyist van Buma/Stemra zegt 
hierover: “Bij GESAC werken 6 mensen, Google heeft hier minimaal 20 mensen. In 
hun transparantieregister staan alleen de mensen die in het Europees Parlement 
zelf werken, maar er om heen zit veel meer. Alle mensen die analyses maken, 
strategieën bedenken, juridische zaken uitzoeken, dat wordt gedeeltelijk ge-
outsourced, gedeeltelijk gebeurt het in de VS, de operatie is veel groter. En ze 
hebben in ieder land ter wereld ook een team van lobbyisten.”

Maar zou het imago dat CBO’s in Europa hebben in de politiek een probleem zijn? 
Arriën Molema beaamt dat Buma/Stemra last heeft van een slecht imago. “CBO’s 
zijn jarenlang geassocieerd met de industrie en het beeld is toch: de muziekindus-
trie bestaat uit zelfverrijkers en maffia. Buma heeft bijvoorbeeld geen goede naam 
vanwege topinkomens van vorige directeuren. Gelukkig is dit inmiddels opgelost.” 
[Alle medewerkers van Buma/Stemra werken inmiddels binnen de Wet Normering 
Topinkomen RZV]
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Ook Aurelia Leeuw beaamt last te hebben van de imago’s van CBO’s: “Alle CBO’s 
hebben te maken gehad met een slecht imago. Dat komt onder andere doordat in 
de jaren 2000 de rechthebbenden individuele mensen aanvielen om piraterij aan 
te pakken. Dat gebeurt inmiddels nauwelijks meer maar dat heeft wel een slecht 
imago opgeleverd. In sommige gevallen hebben CBO’s op andere vlakken zeker 
fouten gemaakt: in Spanje is bijvoorbeeld een aantal jaar geleden de politie bin-
nengevallen vanwege vermeende corruptie. Dat draagt ook niet bij aan een goed 
imago.” 
Bovendien hoort het nou eenmaal bij de taak van Buma/Stemra en andere CBO’s 
om geld te innen van muziekgebruikers voor rechthebbenden. Door kleine onder-
nemers zoals café-eigenaren en winkeliers zou dit ervaren kunnen worden als een 
vervelende extra ‘belasting’, en is er weinig vertrouwen dat dit geld echt terecht 
komt bij de makers. De mediaberichten over hoge salarissen bij de directie zullen 
zeker hebben bijgedragen aan dat wantrouwen. In werkelijkheid ligt het kostenper-
centage van Buma/Stemra tussen de 8 en 9%,67 wat aan de lage kant is in vergelijk-
ing met andere Europese CBO’s.68

Publishing

Daarnaast bestaan CBO’s vaak uit een derde deel uitgevers, in sommige landen is 
het de helft uitgevers tegenover de helft auteurs, in sommige landen zijn de CBO’s 
alleen voor componisten, zoals in Polen. Toen de meeste CBO’s werden opgericht 
was een uitgever noodzakelijk om als componist je muziek te verkopen – het moest 
letterlijk op papier gedrukt worden. Inmiddels ligt dit totaal anders: auteurs en 
muzikanten kunnen zelf hun muziek uitbrengen, zowel digitaal als fysiek. Maar 
veel uitgevers zijn ook werkzaam voor en bij platenmaatschappijen. De majors als 
Sony, Warner en Universal hebben allemaal in-house publishing en worden zo ook 
vertegenwoordigd door CBO’s, terwijl hun positie totaal anders is dan die van 
componisten en tekstschrijvers. Molema zegt hierover: “Wij zitten in het bestuur 
met uitgevers die ook gelinkt zijn aan een label. Dat maakt het natuurlijk een 
beetje een precaire zaak. Maar ze zitten in het bestuur van een Collectieve Beheer 

67  zie pag. 21
68  interview met Aurelia Leeuw van GESAC
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Organisatie, en wat copyright betreft bevechten ze dezelfde belangen [als de 
makers RZV]. Ze spreken daar in principe als uitgever, niet als platenmaatschappij.”

Aurelia Leeuw van GESAC zegt hierover: “Wij representeren alle mensen die 
allemaal met hetzelfde probleem zitten: hoe adopteren we een businessmodel 
aan wat er op dit moment op internet gebeurt; aan ons de taak om het als één 
boodschap op tafel te leggen. Mensen praten misschien over hoe je de taart 
moet verdelen, wij strijden voor een grotere taart. We krijgen vaak uit de tech-
wereld te horen dat we ouderwets en niet transparant zouden zijn, maar twee 
jaar geleden is een Europese richtlijn uitgebracht die alle CBO’s een legaal kader 
geeft aan de transparantie en democratisering van de sociëteiten in heel Europa 
[daar wordt o.a. in vastgesteld hoe democratisch en transparant de besluitvorming 
van de CBO’s moet zijn RZV]. Dat zou het argument van niet transparant zijn 
moeten ondermijnen. Maar ken je de tactiek van divide and conquer?” Robbert 
Baruch: “We kunnen overal last van hebben, maar wat het ook is, het wordt tegen 
ons gebruikt, dat is politiek. Maar de hoeveelheid verschillende leden maakt 
een boodschap wel complex. Als je één persoon zou vertegenwoordigen is dat 
makkelijk, maar daar zijn we geen Collectieve Beheer Organisatie voor.” 

Arriën Molema: “De lobby die door GESAC en CISAC [de wereldwijde variant van 
GESAC RZV] gevoerd worden is echt ontzettend belangrijk. Daarnaast is het ook 
heel belangrijk dat andere auteursclubs en muzikanten samen een vuist vormen en 
ook op hoog niveau praten met politici. Het is belangrijk dat die makers zich laten 
horen met één geluid. Soms is het voor creatievelingen zoals auteurs moeilijker om 
zich te verenigen dan bijvoorbeeld voor uitgevers, die van nature veel zakelijker 
zijn ingesteld.”

In de onderhandelingen met Spotify zou het als CBO met publishers in het bestuur 
een ingewikkelde situatie kunnen zijn: de auteurs willen graag de verdeling van 
85% masterrecht – 15% auteursrecht meer gelijk trekken. In principe willen de 
uitgevers dit ook, zij hebben immers 1/3de deel auteursrecht van elk door hen 
uitgegeven liedje. Maar een platenmaatschappij wil dit natuurlijk tegengaan en 
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haar 85% behouden. Bovendien hebben veel platenmaatschappijen aandelen in 
Spotify. Kan zo’n uitgever dan enkel als uitgever onderhandelen? 
Burak Özgen van GESAC zegt hierover: “Maybe the fact that publishers are also 
part of labels could be one part of this conflict, but in my experience so far –and 
I worked at several labels in the past– the publishing part and the label part of 
the same company have never been the best partners, they don’t really work 
together.” Navraag wijst inderdaad uit dat binnen labels vaak weinig samenwerking 
is geweest tussen de publishers en de “recording”-afdeling. 69 
Burak Özgen: “Publishers have their right based on the right of authors. They exist 
because artists exist. They do not have a separate right like the producers have 
for instance. Publishers are the natural partners of authors. Of course sometimes 
they’ll have a conflict of interest. It’s part of politics.” 

De lobby is ingewikkeld en tijdrovend, de middelen zijn niet eindeloos, en er is 
gedeeltelijk gegronde kritiek op de organisatie van de CBO’s in de verschillende 
Europese landen. Wat zou er moeten gebeuren om een verandering in gang te 
zetten? 

69  Paul Zijlstra (oud-werknemer bij EMI & Universal) bevestigt dit
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3  |  DE TOEKOMST

3.1 Aanpassing van wetgeving – oktober 2016?

Hoe kijkt GESAC naar de toekomst? Verwachten ze dat de Europese Unie iets 
zal veranderen in de wetgeving rondom de Safe Harbour? Aurelia Leeuw: “Ik ben 
ervan overtuigd dat de Europese Unie iets met dit probleem gaat doen. Zowel bij 
de commissie als bij het parlement is er aangegeven dat het een probleem is. De 
druk is vrij hoog. In de Verenigde Staten zie je steeds meer artiesten die openlijk 
hun problemen uiten tegen Youtube. [Artiesten als Katy Perry, Christina Aguilera, 
Elvis Costello en vele anderen hebben een petitie getekend om wetgeving te 
veranderen in de hoop dat onder meer een vergelijkbare Safe Harbour constructie 
aangepast zal worden RZV]. Eerst werd Spotify veel aangevallen, maar laten we 
nu het echte probleem aankaarten. Spotify betaalt weinig, maar ze zijn aan het 
concurreren met YouTube. De EU heeft specifiek aangegeven hier iets aan te 
willen doen. Op 9 december 2015 is een officiële “Communication” met de eerste 
voorstellen naar buiten gebracht. In oktober 2016 zal de Commissie haar legislative 
proposal uitbrengen, waarna het Parlement en de Europese Raad zich erover zullen 
buigen. Het proces is langdurig: het gaat eerst via het Europees Parlement, dat 
een rapport met amendementen schrijft. De Europese Raad (dus alle achtentwintig 
lidstaten) moet het er vervolgens ook mee eens zijn. En dan heb je nog twee jaar 
om de regels te implementeren. Stel dat in oktober 2016 de InfoSoc richtlijn zo 
zou worden aangepast dat verschillende platforms zich niet meer achter Safe 
Harbour kunnen verschuilen, dan zou er over misschien 3 of 4 jaar echt iets gaan 
veranderen. Áls het erin komt te staan. […] De tech-industries maken zich zorgen, 
ze worden van vele kanten aangevallen. Naast copyright ook over competition-
issues enzovoort. Dus er worden bijvoorbeeld opeens tripjes van parlementariërs 
naar Silicon Valley georganiseerd, dat is hun lobby. Hoe dan ook is het duidelijk 
benoemd, dus ik denk dat ze er wel iets mee moeten doen. De naming and 
shaming van artiesten tegenover YouTube e.d. maakt echt uit. Ook in Europa zou 
dat goed zijn, nu zijn het vooral Amerikaanse artiesten die dat doen. Het verschil is 
dat wij als GESAC de auteurs representeren. En de performers zijn juist het meest 
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bekend bij het publiek. We hebben wel een aantal mensen die er publiekelijk over 
spreken. Bijvoorbeeld de auteur die het hele album van Ed Sheeran mee heeft 
geschreven in Engeland, maar hij is bij het grote publiek volledig onbekend. In een 
parlement heeft het wel zin; onder andere PRS (de Britse CBO), Sacem (de Franse 
CBO) en ZaiKS (de Poolse CBO) hebben auteurs meegenomen naar het Europees 
parlement voor afspraken met parlementariërs en evenementen zoals ‘Meet the 
Authors’.”

Ik vroeg Edo Haveman van Google over de mogelijke verandering in wetgeving die 
eraan zit te komen in de Europese Unie. Haveman: “Het lijkt mij heel onverstandig 
om die wetgeving te veranderen, ik snap niet wat precies het doel is. Volgens mij 
zijn de afspraken goed en liggen de rechten bij de rechthebbenden en krijgen 
zij de vergoeding die ze willen hebben. En kunnen afspraken altijd opnieuw 
gekalibreerd worden, ik zie niet precies welk probleem er opgelost moet worden.” 
Dus vanuit Google is de onderhandeling gewoon open? 
Haveman: “Dat kan ik niet zeggen want ik weet niet of er een contract getekend 
is voor een, twee of drie jaar, maar dat is niet aan mij om te zeggen. Maar het is 
gek dat je afspraken maakt met een aantal partijen, en dat vervolgens die partijen 
hun achterban gaan oproepen van “het is een schande”. We hebben met jullie een 
contract ondertekend waar jullie blijkbaar tevreden mee zijn, anders zou je het 
niet ondertekenen, en vervolgens ga je tegen de achterban zeggen dat het een 
schande is. Moet de achterban niet eerst de partijen zelf aanspreken en zeggen 
‘waarom hebben jullie nou zo klote onderhandeld voor ons?’”

Search Engines en auteursrecht

Edo Haveman haalt het rapport van Roland Berger (zie pag 28) aan. Daarin staat 
dat de culturele sector 5 miljard euro aan inkomsten misloopt door de Safe 
Harbour constructie. Het grootste gedeelte van de 5 miljard, namelijk 3 miljard, 
bestaat uit de inkomsten die worden misgelopen door de Search Engine, zoals 
Google. Hiermee impliceert het rapport dat er, naast de videodiensten en gratis 
streamingdiensten ook auteursgelden voor links op zoekwebsites zouden moeten 
betaald worden. Edo Haveman zegt hierover: “De e-commerce directive gaat 
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voor ons meer over de zoekmachine, het feit dat je via onze website een liedje 
kan vinden. Als Google daar advertenties aan weet te koppelen, verdien je dan 
geld met een creatieve uiting? Of is de hyperlink naar een creatieve uiting ook 
het openbaarmaken? Ik vergelijk het dan het liefst met iemand die bordjes plaatst 
zodat mensen het theater goed kunnen vinden en daarmee leuk geld verdient, en 
als Youp van het Hek dan zou zeggen ‘ik wil geld van de makers van de bordjes van 
de straatnamen, want niemand had dat straatnaambordje gebruikt als ze niet naar 
mijn theatervoorstelling zouden komen’. Die discussie kun je voeren, maar volgens 
mij zit je dan zo ver weg van waar het om gaat.” 

Maar wat is dan precies het verdienmodel van Google? “Het businessmodel 
is dat Google geld verdient met advertenties. En vooral geld met het 
advertentieplatform. Dat wil zeggen dat op het moment dat jij op een aantal 
dingen klikt, via cookies wordt onthouden wat voor een soort profiel bij je past 
en of je zocht naar bijvoorbeeld een auto, of naar een vakantiehuisje op Sicilië. 
Waardoor de adverterdeer kansrijke advertenties kan plaatsen. In een krant 
adverteer je breed, voor alle lezers. Maar online kun je zeggen ‘ik wil honderd 
mensen die daadwerkelijk iets hebben met X, Y of Z’. Als je dus op muziek zoekt, 
dat wil dus niet zeggen, ‘jij verdient hier met advertenties’, dat die op basis zijn 
van content of auteursrechten. [..] Volgens mij heeft het weinig te maken met het 
overnemen van een filmpje en dat beschikbaar maken. Het gaat er juist om ervoor 
te zorgen dat mensen jouw filmpje kunnen vinden. Je traffic neemt toe omdat 
mensen op Google je naam intypen. Het feit dat je vindbaar bent via Google; 
ik denk dat iedereen daar beter van wordt. Dat is volgens mij niet iets waar je 
auteursrecht mee geschaad wordt.”

Uiteraard wil elke artiest via Google vindbaar zijn. Dat maakt deze discussie 
ook moeilijk, omdat het klikken op links wel het verdienmodel van Google is. 
Maar tegelijkertijd vormt Google de nodige virtuele infrastructuur waar we van 
profiteren. 
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Internet vrijheid 

Gaan gebruikers een limiet aan hun vrijheid ervaren als GESAC en de andere CBO’s 
het voor elkaar krijgen dat de wet veranderd wordt? 
Aurelia Leeuw: “Nee daar is geen reden voor. Als YouTube moet afdragen, zou 
er voor de gebruiker in principe niets hoeven te veranderen; het is niet zo dat 
alles opeens met betaalde diensten zal gaan werken. Hun businessmodel werkt 
goed; wij vragen om hun winsten te delen met de mensen die de content gemaakt 
hebben. […] YouTube heeft jarenlang geclaimd dat ze geen winst maakten. Maar 
inmiddels weten we door onder andere de Panama Papers dat je als bedrijf heel 
makkelijk winst kan laten verdwijnen. Zo zeggen ze: we maken geen winst, dus 
we hoeven geen auteursrecht te betalen. Wij bij GESAC zijn huiverig voor “it’s 
for free, it’s non-profit, it’s non-commercial”. Want vaak is het maar de vraag of 
het zo is, en ze maken wel gebruik van andermans werk. En er zijn natuurlijk al 
uitzonderingen op het auteursrecht” [zoals bepaalde educatieve programma’s, en 
bij uitvaartinstellingen RZV]. 

Maar volgens Edo Haveman van Google kan het internet wel sterk versnipperen, 
wat weer tot piraterij zou kunnen leiden: “Waar we voor moeten uitkijken is 
dat we nieuwe rechten gaan creëeren. Met name omdat het auteursrecht een 
verbodsrecht is. Je kunt heel makkelijk dingen blokkeren, maar we moeten 
juist in het gevecht van piraterij dingen beschikbaar maken en slimme business 
modellen maken om content toegankelijk te maken en te houden. En ik denk dat 
het heel makkelijk is voor muzikanten om boos te worden op een Google met 
het uiteindelijke effect dat we heel YouTube gaan blokkeren, en dat het de eerste 
maanden heel erg goed voelt ‘we zijn voor onszelf opgekomen, en we staan enorm 
in ons recht’. En dat we er dan na een paar maanden achterkomen dat zowel 
Google als de muzikanten helemaal geen geld meer verdienen omdat het eigenlijk 
toch een best goed systeem was. En uiteindelijk gaat iedereen weer via Kazaa 
downloaden. […] Met het meer exclusief maken van content creëer je een soort 
Netflix en HBO, op allebei staat een paar leuke series maar aan één platform heb je 
niet genoeg. En dan moet je weer van zes dingen lid worden en niemand doet dat, 
dan ga je content weer minder beschikbaar maken. Je moet kijken ‘hoe kunnen we 
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juist alles beschikbaar maken en zorgen dat we daar een goede vergoeding voor 
krijgen?’ Dat is volgens mij waar we heen moeten. En niet ‘hoe gaan we het meer 
in stukjes opdelen’. Mensen zijn heel erg bezig met hun eigen stukje van de taart. 
En zolang ze maar hun eigen stukje van de taart krijgen gaat het goed. Maar we 
moeten eigenlijk kijken hoe we met z’n allen de taart groter kunnen maken. En 
volgens mij is dat veel belangrijker. Want iedereen wil best betalen voor taart want 
taart is lekker. En als we alleen maar vechten van dit is mijn stukje taart dan blijft er 
uiteindelijk geen taart over.”

Aurelia Leeuw van GESAC: “Wij krijgen van tegenstanders soms te horen “you’re 
breaking the internet”. Dat ligt misschien lekker in het gehoor maar dat is uiteraard 
volledig fout. Mensen denken dan aan een soort doemscenario waarbij elke 
hyperlink copyright-liable zou zijn. Maar wij willen niet de hele InfoSoc richtlijn 
omgooien; het gaat om een hele kleine aanpassing hier en daar, die precies 
duidelijk maken wat een technical intermediary is en wat niet. De tegenstanders 
praten ook vaak over censuur; maar stel dat je een redelijke prijs moet betalen 
voor content, als gebruiker of als platform, dan betekent dat niet dat die 
content onbereikbaar is. Ik ga ook niet zeggen dat ik nergens pizza kan vinden 
in Nederland, enkel omdat ik er voor moet betalen. […] Mocht het lukken de 
InfoSoc richtlijn aan te passen, dan zullen de platforms met de CBO’s om de tafel 
moeten gaan om licenties af te sluiten. De boom die er op het moment in muzikale 
streaming is, zou dan ook voor het eerst terug te zien zijn in inkomsten voor de 
muzieksector.”

3.2 Advertentie-inkomsten 

Tipping Point

Buma/Stemra haalt de meeste van zijn inkomsten uit radio- en televisielicenties. In 
het jaar 2014 was Buma/Stemra’s jaaromzet €190.039.000, dus bijna 200 miljoen. 
Daarvan bestond €77.466.000 alleen uit radio en tv (rtv) inkomsten, iets meer dan 
40%. De online-inkomsten bedroegen dat jaar €8.790.00070 maar uit voorlopige 

70  http://www.bumastemra.nl/over-bumastemra/geldstromen/income/2014/#show
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cijfers blijkt dat dit bedrag in 2015 met ongeveer 30% is gestegen naar 12 miljoen, 
zo’n 6% van alle inkomsten.71 
Als de Europese regelgeving wordt aangepast en online-diensten licenties moeten 
afsluiten met de CBO’s, dan zal dat inderdaad betekenen dat er veel meer 
inkomsten uit online worden gegenereerd. In principe is de vuistregel van Buma/
Stemra: 100% muziek is 10% afdragen van inkomsten. Maar hoeveel inkomsten een 
platform heeft hangt, naast betaalde lidmaatschappen zoals Spotify dat heeft, ook 
sterk af van de advertentiewaarde van een platform. De advertentiewaarde van de 
Nederlandse televisie en ether-radio is op dit moment hoog: tv en radio zijn nog 
steeds perfecte middelen om een grote groep mensen in een keer te bereiken. En 
hoe hoger de kijk- en luistercijfers, hoe meer waarde er aan een advertentie zit. 
Maar stel dat we over een aantal jaar overal beschikken over snel en goedkoop 
internet, dus bijvoorbeeld ook in de auto? Zouden de huidige radiostations dan 
nog steeds zo’n machtig en waardevol middel zijn voor adverteerders? 
Frank Lucassen van Buma/Stemra zegt hierover: “Dat zou het kantelpunt gaan 
worden: als alle reclamebudgetten gaan verschuiven naar online, dan wordt online 
heel relevant voor onze leden. In de advertentiewereld heeft de oudere garde 
het voor het zeggen. Die worden afgerekend op het aantal eyeballs dat kijkt. Die 
hoeveelheid is online natuurlijk ontzettend aan het groeien, maar als je wil dat een 
reclame door 1 miljoen mensen wordt bekeken, en je beschikt over budget, dan 
zorg je dat je tijdens Goede Tijden Slechte Tijden op televisie bent. Bij online werkt 
het allemaal heel anders. De opbouw is anders, je zit bijvoorbeeld in een app en 
dan doe je er misschien langer over om zoveel mensen te bereiken. Op dit moment 
hoeft de oude garde niet na te denken over nieuwe complexe modellen, omdat de 
televisie nog zo goed bekeken wordt. Maar de verschuiving kan snel gaan als er 
nieuwe mensen op gaan zitten die online willen adverteren, die advertenties zijn 
natuurlijk een stuk gerichter.”
Wat zou dit kunnen betekenen voor de inkomsten voor songwriters? “In principe, 
als niemand zich achter de Safe Harbour constructie kan verschuilen, zal Buma 
altijd weer licenties sluiten met alle nieuwe partijen. De markt kan natuurlijk erg 
versnipperen, maar dat hoeft niet erg te zijn voor de makers. En je zult altijd wel 

71  http://www.bumastemra.nl/onlineomzet/
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concentraties houden op populaire platforms.”
Bestuurslid Arriën Molema: “Als je liedje op 3FM wordt gedraaid ontvang je 
ongeveer 33 euro per liedje [als auteur, en afhankelijk van de lengte van je werk 
RZV]. Dat is gebaseerd op de inkomsten van dat station. Als al het publiek naar 
online gaat, en de adverteerders ook, dan zullen de rtv-inkomsten ook sterk 
dalen.” De inkomsten uit online zijn al aan het stijgen, maar zou dat het hele deel 
opvangen als rtv wegvalt? “In het huidige model niet, omdat de verdienmodellen 
voor online nog niet op orde zijn. De advertentiewaarde is, naast wetgeving, heel 
belangrijk voor de inkomsten van Buma/Stemra. Dus ook online, maar mensen 
vinden reclame irritant, er worden steeds meer adblockers gebruikt. Maar dat is 
wel het verdienmodel in veel gevallen. Als de advertentiewaarde daalt dan ga je 
dat merken in de algehele omzet, en dus ook voor makers. Spotify werkt in die zin 
eigenlijk “cleaner” omdat verreweg het grootste deel van hun inkomsten uit hun 
betaalde abonnees komen. Dat is helder.”

Verdienmodellen

Ondanks dat YouTube betaalt voor de gelicenseerde content, blijft het bedrag 
dat je als artiest overhoudt heel erg laag. Wat is dan precies het verdienmodel op 
YouTube? Edo Haveman: “Er zijn parallele stromen. Als je zelf je filmpjes plaatst op 
je eigen kanaal en als je daar veel viewers krijgt dan gaat dat ook geld opleveren. 
Kijk maar naar Enzo Knol [een beroemde vlogger die heel populair is bij jonge 
kinderen RZV]. Die verdient grof geld met zijn eigen filmpjes.”
Haveman doelt hiermee op de advertenties die je op je eigen filmpjes kan laten 
zetten in de vorm van banners en beelden voorafgaand aan je eigen filmpje. Deze 
geldstroom bestaat dus naast de inkomsten uit Buma/Stemra, en de verdiensten 
die labels krijgen van YouTube. Maar hoe doet een independent singer/songwriter 
dat die niet bij een platenmaatschappij getekend is? Haveman: “Onafhankelijke 
artiesten kunnen zich inschrijven bij zogenaamde ‘Aggregators’, dit zijn partijen 
die namens een grote groep artiesten (en ook kleinere labels) Content ID beheren, 
zoals Fuga en Expoza. Grote artiesten kunnen ook een rechtstreekse deal met 
YouTube sluiten, zo hebben we in Nederland bijvoorbeeld directe deals met Mr 
Probz, Within Temptation, Nicky Romero en Afrojack.”
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In het huidige model zijn advertenties dus belangrijk voor de inkomsten van 
componisten, zowel voor radio en televisie inkomsten, als voor inkomsten uit 
YouTube. Zodra grote groepen mensen zich concentreren op een bepaald platform 
en rondom bepaalde content, komen de adverteerders daar direct op af. Maar 
gaan mensen niet juist graag online-radio luisteren om van de reclame af te zijn? 
En is dat niet een van de redenen waarom diensten als Netflix zo populair zijn? 
Op YouTube zijn echter al duizenden bloggers actief die reclame maken voor een 
merk of bedrijf dat hen benaderd heeft. Dat kan in de vorm zijn van het dragen van 
kleding, of het eten van voedsel tijdens de opname van hun blog, of het uitgebreid 
“reviewen” van een nieuw product. Wellicht zien we in de toekomst steeds meer 
sluikreclame, aan de man gebracht door zogenaamde objectieve rolmodellen. 
Ook in de muziek zijn al tal van voorbeelden te noemen van samenwerkingen 
tussen bedrijven en artiesten. Een grote zangeres die reclame maakt voor een 
huidverzorgingsproduct, of het podium op een festival dat de naam heeft van 
een biermerk. Maar sluikreclame komt in videoclips net zo goed voor als in blogs. 
Zou het in de toekomst ook in online opiniestukken kunnen zitten? Hoe kan een 
gebruiker dan bepalen of een stuk objectief geschreven is of niet?

3.3 Moeten we auteursrecht wel behouden?

Het einde van bestsellers

Joost Smiers is hoogleraar politieke wetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij schreef samen met Marieke van Schijndel het essay: ‘Imagine 
there is no copyright and no cultural conglomerates too’. In dat essay komt de 
hele culturele wereld aan bod, maar ik sprak hem over de muziekmarkt. Joost 
Smiers: “Copyright is al aan het verdwijnen, je ziet het overal. de grote industriëen 
hebben steeds meer moeite om het te handhaven door de ontwikkelingen in het 
digitale domein. Je moet steeds meer de privacy van mensen doordringen om te 
achterhalen of men werk gedownload of geüpload heeft. Wij presenteren in ons 
essay een nieuw economisch model waarbij het auteursrecht wordt afgeschaft, 
en tegelijkertijd de grote, dominante ondernemingen worden tegengegaan. 



51

Die ondernemingen, zoals platenmaatschappijen en grote uitgeverijen, zijn 
minder dominant als ze de bescherming van het auteursrecht niet hebben. 
Daar draait voor een groot gedeelte hun businessmodel op. De markt moet 
hergestructureerd worden; er moet een limiet aan hun groei zitten. […] Het is 
niet te tolereren dat we in de wereld ondernemingen hebben die complex zijn, 
waarvan we hun handelwijze niet kunnen volgen, die hun gelden wegzetten 
waar ze maar willen, en niet de belasting betalen die ze moeten betalen. […] Je 
kunt in het digitale domein eindeloos veel muziek horen en gebruiken. Maar het 
tegendeel is het geval: wat mensen downloaden is toch maar een paar procent 
van wat er is. Dat heeft allemaal met marketing te maken, en dat is eigenlijk 
verschrikkelijk ondemocratisch. Mijn veronderstelling is; als het publiek niet meer 
wordt platgebombardeerd met de grootste sterren van deze aarde, dat er dan 
meer ruimte is voor musici die meer in het middensegment zitten. De vraag naar 
verscheidenheid wordt groter op het moment dat die verscheidenheid ook een 
kans krijgt. Nu wordt een belangrijk deel van de aandacht en de portemonnee van 
mensen opgeslurpt door een handvol artiesten: 3 à 4 procent, en hun ondernemers 
daarachter, en dat zijn formidabele sommen. Stel je voor dat die sommen verdeeld 
worden over meer organisaties en meer kunstenaars? Dan word je wellicht niet rijk 
maar kun je rondkomen als muzikant. Als je de bestsellers weghaalt, dan houd je 
de gewone sellers over.”

Maar de muziekmarkt is een lastige markt: er is veel meer aanbod dan vraag. Joost 
Smiers pleit voor hogere gages voor muzikanten zodat ze zonder het auteursrecht 
alsnog kunnen rondkomen. Maar in de muziek zijn er altijd muzikanten die het 
‘voor minder doen’, ook omdat de scheidslijn tussen amateur en professional 
vaag is. Joost Smiers: “In de popmuziek is het inderdaad wel heel lastig, omdat 
het gedeeltelijk om de sfeer gaat [en niet alleen om vakmanschap bijv. RZV]. Wij 
pleiten wel voor standaardcontracten maar daar houden mensen niet van in het 
huidige neoliberalistische denken. Dan moet je sterkere vakbonden hebben, echt 
voor musici en makers. Het is natuurlijk belachelijk dat jij, als maker, in een context 
van uitgevers zit [bij Buma/Stemra RZV]. Je zit in hetzelfde juridische model als 
gigantisch grote ondernemingen. Terwijl jij absoluut geen economische macht 
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hebt, zit je in een netwerk, in een belangenverstrengeling, met heel grote partijen. 
Niemand kan mij duidelijk maken dat dat gezond is. Dat is een grote weeffout 
geweest.” Maar de oprichter van Buma, componist Jan van Gilse, wilde vanaf 
het begin de uitgevers betrekken. Smiers: “Waarschijnlijk vanuit de gedachte: wij 
hebben dezelfde belangen als de uitgevers. En als we dat met alleen musici doen 
staan we niet sterk.”

Als het auteursrecht helemaal is verdwenen, dan krijg je toch de situatie dat alleen 
andere mensen dan de makers aan muziek verdienen? 
“Een commercieel radiostation kan aan de muziek verdienen, maar er zijn 
honderd andere stations die ook aan de muziek kunnen verdienen; dus ze zijn 
minder dominant. En het geeft een artiest bekendheid om op de radio gedraaid 
te worden; zodat er weer meer mensen naar je concerten komen. Maar je zult 
wel hogere gages moeten gaan verdienen bij de optredens, en om dat goed 
af te spreken heb je die sterkere vakbonden nodig.” En hoe zit het dan met de 
componisten en tekstschrijvers die niet zelf hun werk uitvoeren? 
“Er zijn twee mogelijkheden in onze visie: in het eerste geval zou een componist 
een commissie moeten ontvangen van een artiest of ensemble om een werk te 
maken in opdracht. In het tweede geval zou een componist zelf een werk maken, 
en vervolgens een artiest, band of ensemble moeten vinden die het werk wil 
kopen. In beide gevallen zou de componist een groter bedrag moeten krijgen 
voor het werk dan in de huidige situatie het geval is. Een componist kan ook 
afspreken met een ensemble dat ze het risico en de verdiensten delen met een 
royalty-contract, dat lijkt meer op de huidige situatie. Maar ze moeten het zelf 
kunnen onderhandelen. Het kan natuurlijk gebeuren dat het werk ook weer door 
anderen gebruikt zal worden. Als dit op een onrespectvolle manier gebeurt kan 
de componist met naming and shaming wellicht iets bereiken, dat is een discussie 
die thuishoort in het publieke domein. Maar dat biedt natuurlijk geen absolute 
zekerheid dat je werk niet meer door die persoon zal worden uitgevoerd, dat 
klopt.” 
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Concluderend zegt Smiers: “Iedereen die iets verzint, schrijft of maakt, borduurt 
voort op wat er al gemaakt is. Je hebt nooit iets voor honderd procent bedacht. 
En het auteursrecht heeft verreweg de meeste componisten en creatievelingen 
dusver niet veel financiële zekerheid opgebracht. In een fatsoenlijke maatschappij 
kunnen we best afspraken met elkaar maken over betalingen, hetzij met de radio, 
hetzij met concertinstellingen. Maar het auteursrecht is nu een machtsmiddel voor 
megalomane ondernemingen. Daar moeten we vanaf.” 

Een probleem van hogere gages in de popmuziek (naast dat het voor songwriters 
niets oplevert, alleen voor uitvoerende musici en musici die hun eigen werk 
uitvoeren) is dat poppodia nu al met moeite hun zalen kunnen openen voor 
onbekende artiesten. De programmering zal wellicht alleen maar minder risicovol 
worden. Het valt en staat toch bij de bekendheid van een artiest, het aantal fans 
en muziekliefhebbers dat hij/zij op de been krijgt. Dat de muziek- en concertmarkt 
wordt gedomineerd door een klein groep gote sterren (en hun ondernemingen) 
moge duidelijk zijn. Toen het internet opkwam leek dit te kunnen veranderen. De 
vrijheid en grenzeloosheid van internet zorgde ervoor dat makers aan de ene kant, 
en liefhebbers aan de andere kant elkaar overal ter wereld zouden kunen vinden. 
In 2006 72 schreef Chris Anderson in zijn boek The Long Tail dat de hegemonie 
van de blockbuster voorbij was; door internet was er eindelijk een verdienmodel 
voor nicheproducten.73 In een artikel in de Volkskrant van 28 mei 2016 getiteld 
‘Mix tussen communisme en hyperkapitalisme’ wordt geschreven over de 
verwachtingen van mensen toen het internet opkwam: “Er was eens een droom 
van een betere wereld. Niet langer zouden we ons weerloos als foie gras-ganzen 
laten volproppen met de hersendodende blockbusters, dertien-in-een-dozijnhitjes 
en andere culturele dwangvoeding van platenlabels, uitgevers, tv-netwerken en 
Hollywood. Een internetverbinding, meer was er niet nodig voor dit utopia. […] 
Tien jaar later is de droom nog niet uitgekomen. Blockbusters bepalen grotendeels 
de smaak van het publiek, misschien meer dan ooit. [..] Voor filmstudio’s en 
platenlabels is het recept voor succes onveranderd: kies vier, vijf films per jaar, 

72  http://www.longtail.com/about.html
73  uit de Volkskrant, 28 mei 2016, geschreven door Robert van Gijssel en Jonathan Witteman 
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gooi er een marketingbudget tegenaan waarmee je de wereldhonger zou kunnen 
verhelpen en een kaskraker is geboren. Neem muziek: in 2011 was 0,00001 
procent van het aanbod van mp3’s goed voor 15 procent van de totale omzet. 
De muziekindustrie anno 2016 is een curieuze mix tussen hyperkapitalisme en 
communisme. Nog steeds weet een minuscule elite van artiesten, producers en 
platenbonzen fabelachtige rijkdom te vergaren met muziek. Maar door piraterij en 
schamele royalty’s bij streamingdiensten is het voor de mindere goden sappelen. 
[..] Muzikanten zijn een soort sovchozboertjes geworden, die geacht worden hun 
met bloed, zweet en tranen geproduceerde oogst te offeren aan het collectieve 
genot van het downloadend publiek. Zo niet de megasterren: consumenten blijken 
nog steeds bereid geld te betalen voor allergrootste hits.” 74

De vraag is of dit winner takes all-model zou verdwijnen als het auteursrecht 
verdwijnt. De ontwikkelingen in de industrie, technologie, en het  
consumentengedrag van de afgelopen jaren wijzen uit dat de mens en zijn bedrijf 
zich aanpassen aan de omgeving, en slimme en vernieuwende businessmodellen 
verzint om niet alleen het hoofd boven water te houden, maar ook flinke 
winst te boeken. Of dit nou aan de kant is van de technologische industrie, de 
muziekproducenten of aan al die muziekgerelateerde bedrijven er omheen, ook in 
een nieuw maatschappelijk model zullen er altijd weer bedrijven ontstaan die winst 
willen maken. 

74  idem 
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CONCLUSIE 

Tijdens het schrijven van dit onderzoek heb ik geprobeerd zo objectief mogelijk 
feiten te verzamelen. Dit bleek niet altijd gemakkelijk. Ik merkte dat mijn originele 
aanname klopte dat de partijen in dit conflict lijnrecht tegenover elkaar staan, en 
dat je van alle kanten met totaal verschillende feiten en cijfers om de oren wordt 
geslagen. Neem nu het bedrag dat YouTube uitbetaalt aan de muziekindustrie. 
Volgens een hoge manager bij YouTube is dit – zoals eerder genoemd – $3 
miljard.75 Maar verder onderzoek wijst uit dat dit bedrag alle betalingen van 
Google aan de industrie omvat, dus ook van Google Play en YouTube. Bovendien 
werd Google al in 1998 opgericht, achttien jaar geleden, en gaat het om een 
betaling aan de wereldwijde muziekindustrie. Zo worden die astronomische 
bedragen een stuk minder indrukwekkend. 

Tijdens mijn onderzoek bleek écht doorvragen lastig: er staat een hoge non-
disclosure-muur voor de feiten. Zowel Google als Buma/Stemra beweren dat 
deze non-disclosure agreements (NDA’s) op verzoek van de ander in het leven zijn 
geroepen, maar inmiddels is duidelijk dat deze toch echt op verzoek van Google 
zijn opgebouwd. Google doet niets zonder deze afspraken, zelfs sollicitanten die 
bij Google op kantoor langs komen voor een eerste gesprek moeten van tevoren 
zo’n afspraak ondertekenen.76 

Die NDA’s maken het lastig om harde conclusies te trekken. Het gevaar 
bestaat om de maker als een kleine David tegenover Goliath (in dit geval de 
Googles, Facebooks en Soundclouds) te zetten, en op die manier bij voorbaat 
het gelijk te gunnen aan de sympathieke underdog. Want feit is dat de 
underdog wordt vertegenwoordigd door een enorme industrie van uitgevers en 
platenmaatschappijen, en door grote collectieve beheerorganisaties. 

75  zie pag. 31
76  http://www.digitaljournal.com/article/176338
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Grofweg kun je stellen dat sinds de opkomst van internet songwriters last hebben 
van drie zaken: 

• piraterij
• auteursrecht-masterrecht verdelingen
• de Safe Harbour-constructie

Piraterij

Sinds de hoogtijdagen van piraterij in begin 2000, is het illegaal up- en downloaden 
sterk verminderd door betaalde streamingdiensten als Spotify en Deezer. De 
muziekgebruiker blijkt eigenlijk best bereid om te betalen voor muziek, maar 
de dienst moet gemakkelijk en altijd en overal beschikbaar zijn. Piraterij neemt 
echter de afgelopen jaren weer toe. 77 Mogelijk heeft het meer exclusief maken 
van content daar iets mee te maken, hoewel verder onderzoek nodig is om dit 
met zekerheid te kunnen stellen. Artiesten als Beyonce en Taylor Swift hebben 
een nieuwe trend in gang gezet door hun muziek óf helemaal niet online aan te 
bieden, of alleen op één bepaalde streamingdienst. Net zoals in de audiovisuele 
markt zie je dat die versnippering kan leiden tot meer illegale downloads: men 
wil niet lid worden van Netflix, HBO én Videoland (een nieuwe Nederlandse 
streamingservice), maar wil één dienst waar alles op te vinden is, ook al is dat voor 
een iets hogere prijs.
De grote artiesten zoals Beyonce en Taylor Swift die voor deze versnippering 
kiezen, hebben waarschijnlijk het risico van toenemende piraterij op hun muziek 
ingecalculeerd in de uiteindelijke beslissing om hun muziek op deze manier aan te 
bieden. De baten van exclusiviteit winnen het blijkbaar van de kosten van piraterij. 
Maar eigenlijk is het terugtrekken van content vooral jammer voor de kleinere 
bands en artiesten. Een Spotify is meer waard als Beyonce er ook op te vinden is; 
en de kans is groter dat dit publiek ook weer bij andere artiesten terecht komt via 
hetzelfde medium. Bovendien, als je eenmaal aan het downloaden bent, dan is de 
stap naar nog een album en nog een album binnenhalen heel klein. 

77 http://www.digitalmusicnews.com/2015/07/16/if-you-think-piracy-is-decreasing-you-havent- 
 looked-at-the-data-2/
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Masterrecht-auteursrechtverdeling

De discussie over de verdeling masterrecht-auteursrecht is er een die naar mijn 
mening in de industrie moet worden uitgevochten, het is geen politieke zaak. 
Spotify betaalt 70% van zijn inkomsten door aan de rechthebbenden, een heel 
degelijk percentage. 85% van dat percentage gaat naar de masterrechthebbenden 
en 15% is voor de auteursrechthebbenden.78 Grappig genoeg is die discussie zelfs 
binnen een label interessant: de recording-afdeling wil graag haar percentage 
behouden, maar de publishing-afdeling vindt de 15% auteursrecht te mager. 
Tegelijkertijd lijkt me deze discussie eigenlijk simpel: recording-artists hebben niets 
om op te nemen als er geen goede liedjes worden geschreven. 
Toen er nog veel fysieke producten werden verkocht was het percentage 
ook 85% tegenover 15% maar sindsdien zijn er twee dingen veranderd: de 
masterrechthebbenden hebben veel lagere kosten vanwege het niet meer fysiek 
drukken van muziek; en de inkomsten van streaming zijn in het geheel een stuk 
lager dan de harde verkoop van cd’s. Aangezien het muziekgebruik bijna helemaal 
verschoven is naar het digitale domein zal deze verdeling echt aangepast moeten 
worden naar een eerlijker verdeling. De masterrechthebbenden zorgen vaak, ook 
in het nieuwe model, voor marketing en promotie en aangezien dit ook online van 
levensbelang is voor het aanslaan van muziek, zou ik pleiten voor een verdeling van 
35% auteursrecht en 65% masterrecht. Dit probleem moet echter eerst door major 
platenmaatschappijen erkend worden voordat de discussie en onderhandelingen 
echt op gang kunnen komen. 

Safe Harbour

De Safe Harbour-constructie is er wel eentje die in de politiek moet worden 
aangepakt. Het is de enige manier om er iets aan te veranderen. De Europese 
regelgeving die in 2000 is vastgesteld om Internet Service Providers vrij te spreken 
van aansprakelijkheid is in mijn ogen sterk verouderd. Zestien jaar is in de online 
wereld wel honderd jaar en er is zo ontzettend veel veranderd sinds de invoering 
van die wet. Piraterij, de opkomst van legaal downloaden, de ondergang van legaal 
downloaden (iTunes), sociale media, user generated content-platforms, de opkomst 

78  zie pag. 32
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van streaming, legaal, illegaal, betaald, niet betaald. De buitengewoon grote 
verandering in de gebruikerscultuur, de advertentiemarkt die daarop inspeelt, de 
enorme internetbedrijven die soms bijna als monopolisten in de markt staan; denk 
aan Google, denk aan Apple. 
Wetgeving is altijd lastig te beïnvloeden en democratie maakt besluitvorming 
traag. Maar er zijn twee redenen die het nog moeilijker maken om deze wetgeving 
te veranderen: alle Collectieve Beheerorganisaties in Europa kampen met slechte 
imago’s. Enerzijds door grove fouten die gemaakt zijn in besluitvorming (zoals het 
corruptieschandaal in Spanje, zie pag. 40) en het indiviudeel aanpakken van illegale 
up- en downloaders. Anderzijds doordat grote delen van de muziekindustrie, de 
uitgevers, ook vertegenwoordigd worden door de CBO’s. Afgezien van hoe dit 
binnen CBO’s tot uiting komt is dit een van de redenen dat je in de politiek niet 
zomaar de “underdog”-kaart kan spelen. En dat is jammer. CBO’s hebben last 
van een verleden van meer dan honderd jaar dat ze met zich meedragen; met 
‘belastinginning’ voor muziekgebruikers, rechtszaken, negatieve mediaberichten, 
enzovoorts. Techbedrijven zijn jong en fris en hebben een erg goede pr-afdeling 
die dit ten alle tijden benadrukt. Zowel publiek als politici zullen gevoelig zijn voor 
beeldvorming, en een negatief imago is lastig als je aan het lobbyen bent. 

De andere reden waarom Safe Harbour moeilijk is om aan te pakken is 
de afhankelijkheid van muzikanten, songwriters en uitgevers – eigenlijk 
de hele muziekindustrie – van de desbetreffende platforms. Internet en 
computertechnologiën hebben het mogelijk gemaakt dat artiesten onafhankelijk 
muziek kunnen opnemen en uitbrengen, en sociale media hebben het mogelijk 
gemaakt om deze muziek onder de aandacht te brengen van een publiek. De 
bekendheid die platforms bieden is in sommige gevallen weergaloos, maar het 
pijnlijke is: in heel veel gevallen niet. Internet is een dichtgegroeide jungle, je hebt 
nog steeds de machete van dure promotie nodig om een open plek te creëren 
zodat je zonlicht kunt vangen. De YouTube-sterren die zonder enige marketing 
beroemd werden, zoals Esmee Denters, behoren alweer tot een ver internet-
verleden, het lijkt de noviteit van het platform geweest te zijn. Desalniettemin is 
bijna geen enkele artiest vandaag de dag níét te vinden op Facebook, Twitter, 
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Soundcloud, YouTube, Google enzovoorts, enzovoorts. Songwriters en muzikanten 
hebben de platforms inmiddels nodig, ze zijn onmisbaar in het werkveld van 
de muziekmaker. Er is absoluut sprake van een take-it-or-leave-it-situatie. Voor 
verreweg de meeste rechthebbenden is het antwoord: ‘take it’. Probeer dan maar 
eens een goede onderhandelingspositie te bemachtigen. 

Doet dit niet ergens aan denken? Sinds het ontstaan van de industrie rondom 
muziek heeft het exploiteren van muziek ongelooflijk veel geld opgeleverd. 
De muziekmaker had de industrie nodig, zonder industrie kon de muziek niet 
worden uitgebracht, kon hij/zij geen publiek bereiken. In veel gevallen hebben 
songwriters en muzikanten kunnen profiteren van de exploitatie, maar er zijn 
ook eindeloos veel gevallen van songwriters en muzikanten waar alleen maar 
aan werd verdiend. Door platenmaatschappijen, managers, uitgevers – eigenlijk 
de hele muziekindustrie. Het is frappant dat door de opkomst van internet, de 
muziekmaker en de pre-internet-muziekbedrijven eindelijk zij aan zij staan in het 
conflict met de tech-industrie. Zoveel partijen die het – ongeveer – eens zijn met 
elkaar, dat moet toch tot een verandering kunnen leiden?

Op dit moment is er nieuwe technologie in ontwikkeling die de toekomst van 
online muziekexploitatie flink zou kunnen veranderen: de mogelijkheid tot micro-
betalingen voor muziekgebruik door middel van onder andere blockchain.79 Door 
het oprichten van een mega digitale database met alle muziek (en bijbehorende 
informatie over de rechthebbenden) en een open en transparante online-
betalingsstructuur zou de gebruiker een minimaal bedrag kunnen afdragen voor 
het muziekgebruik. Voor de maker zouden al die kleine bedragen bij elkaar een 
degelijke vergoeding kunnen vormen. Op dit moment is er echter nog te weinig 
duidelijk over hoe dit precies in z’n werk zou gaan, en is deze nog zeer nieuwe 
techniek een onderwerp op zich om een scriptie over te schrijven. Maar duidelijk 
is dat er nieuwe technologieën in opmars zijn die ook op de vraagstukken in deze 
scriptie een (gedeeltelijk) antwoord kunnen bieden. Er is meer onderzoek nodig en 

79 http://www.create.ac.uk/publications/blockchain-or-the-chaingang-challenges-opportuni 
 ties-and-hype-the-music-industry-and-blockchain-technologies/
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zeker ook een pilot-versie om te zien of het echt levensvatbaar is. 

Ondertussen hoop ik dat de wet wordt aangepast op de nieuwe internetrealiteit, 
en dat de techbedrijven die in deze scriptie genoemd zijn, hun winsten beter 
gaan delen met de rechthebbenden. En dat die winsten dan weer beter verdeeld 
worden onder álle rechthebbenden. Maar wachten totdat de wet veranderd wordt 
is niet genoeg: het duurt eindeloos lang en je kunt er gif op innemen dat er na 
een langverwachte wijziging weer nieuwe diensten ontstaan waar weer nieuwe 
wetgeving voor bedacht moet worden. Internetgebruikers, dus wij allemaal, 
moeten bewuster worden van hoe internet werkt en waar precies aan verdiend 
wordt. 

Een veilige haven

Hoeveel waarde hecht jij aan muziek? Hoeveel waard is het liedje dat gedraaid 
werd toen jij voor het eerst gezoend werd? Hoeveel waard is die herinnering 
aan het festival en het keihard meezingen met dat ene fantastische liedje met 
al je vrienden? Geldt de waarde van die herinneringen niet een heel leven lang? 
Iedereen kent die wonderlijke eigenschap van muziek: je hoort de eerste klanken 
van een lied dat ooit heel dierbaar is geweest, en plotseling ben je terug in de tijd.
Muziek vormt, omarmt, brengt samen, doet huilen, doet dansen, doet vieren. 
Hoeveel waard vinden wij dat allemaal? Muziek is niet gratis. Het wordt niet gratis 
gemaakt, het wordt niet gratis uitgebracht en er wordt niet gratis voor afgerekend; 
de betaling vindt alleen soms plaats in een andere vorm dan geld. Dat is lastig te 
begrijpen, zeker omdat de mogelijkheden van internet ons hebben overvallen. Hoe 
gaan we online met elkaar om? Hoe gaan we om met waarde? Hoe gaan we online 
om met muziek?
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WHAT MAKES MUSICIANS AND SONGWRITERS HAPPY

Buying LP’s, CD’s, mp3’s and showing up at concerts

Paying a monthly subscription for Spotify, Deezer, Tidal, etc.

Listening to free Spotify, Deezer, Tidal, etc.

Watching Official Musical Video’s on Youtube

Streaming unofficial music video’s on Youtube

Downloading on BitTorrent, Pirate Bay, etc.

© RITA ZIPORA 2016
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