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VOORWOORD 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie heeft RAND Europe (het voormalige European-American Center for 
Policy Analysis - RAND/EAC) een intemationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de 
organisatie van tariefstructuren op het gebied van muziekauteursrechten. De studie vond 
plaats onder toezicht van de Begeleidingscommissie Muziekauteursrechten, bestaande uit dhr. 
W. Veldman R.A. (Deloitte & Touche), mr. M.Tj. Bouwes (Ministerie van Justitie), mw. C. 
den Houting R.A. (Algemene Rekenkamer), mw. drs. E.M. Nabom (Ministerie van Justitie), 
drs. H. Vreeswijk (Ministerie van Economische Zaken) en mw. mr. S. Wortmann (Ministerie 
van Justitie). 

Het onderzoek beschrijft de situatie in Belgie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en 
Duitsland. Het rapport geeft inzicht in de wijze waarop in deze Europese landen vergoedingen 
voor muziekgebruik worden geInd ten behoeve van muziekauteurs en naburig gerechtigden. 
Het onderzoek richt zich op de organisatie van de incassopraktijk van de diverse 
auteursrechtelijke organisaties en op de juridisch-econotnische context van de tariefstructuren. 
In het eerste deel van het rapport wordt de Nederlandse situatie besproken als basis voor het 
tweede deel, de internationale vergelijking. 

RAND Europe is een zelfstandig onderdeel van RAND (USA) en als stichting gevestigd te 
Delft. Voor meer informatie over dit onderzoek of over RAND Europe kan contact 
opgenomen worden met directeur dr. Richard Fallon. 
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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Dit rapport is het resultaat van een internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillende 
bestaande systemen van muziekauteursrechtelijke bescherming in vijf Europese landen. 

Deze rechtsbescherming geeft de maker van een muzikaal werk het uitsluitende recht om 
toestemming te verlenen voor het opnemen, het reproduceren of heruitzenden van een 
uitvoering alsmede het in het verkeer brengen van exemplaren van die opnamen en een recht 
op vergoeding voor het gebruik door anderen. Onder muziekauteur verstaat men universeel de 
componist van het werk en de tekstschrijver. Daarnaast beschouwen sommige landen ook de 
bewerkers, vertalers en arrangeurs van muziekwerken als auteur. 
Nauw verwant met auteursrechten zijn de zogenaamde naburige rechten. De term "naburige 
rechten" refereert in feite aan het aspect dat naburig gerechtigden geen auteursrechtelijke 
maar een daaraan verwante bescherming genieten. Naburige rechten verwijzen naar de 
rechten van een drietal groepen, namelijk uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten 
en omroeporganisaties en wel met betrekking tot respectievelijk bun vertolkingen c.q. uitvoe-
ringen, fonogrammen en uitzendingen. Voor het gebruik van dergelijke opnamen kan in een 
aantal gevallen ook een billijke vergoeding worden gevraagd. 

Nederland is wat betreft het auteursrecht toegetreden tot de Berner conventie en heeft sinds 
1912 de Auteurswet. In het geval van de naburige rechten bestaat in Nederland sinds 1993 de 
Wet op de Naburige Rechten, waarin de prestaties van drie al eerder genoemde groepen 
beschermd worden. 

In Nederland zijn verschillende organisaties actief die de incasso van billijke vergoedingen 
voor hun rekening nemen en vervolgens distribueren onder de rechthebbenden. Tevens 
komen zij meer in het algemeen op voor de belangen van rechthebbenden. Hoewel de 
handelwijze van dergelijke organisaties in sommige gevallen aan een zekere vorm van kritiek 
onderhevig is, zijn recentelijk de klachten met betrekking tot de huidige situatie in Nederland 
meer geprononceerd. Het gaat bier om de volgende bezwaren: 

• Er zijn verschillende organisaties die het bedrijfsleven aanspreken voor vergoedingen voor 
het gebruik van muzikale werken; 

• Het bedrijfsleven ontvangt aparte facturen van de verschillende organisaties, waarbij voor 
de vaststelling van de vergoeding verschillende parameters worden gehanteerd; 

• De gevraagde vergoedingen zijn te hoog. 

Dit onderzoek vond plaats om het Ministerie van Justitie een beter overzicht over en inzicht in 
de ptaktijk en het beleid van een aantal Europese landen te geven. Het terrein van 
auteursrechten en naburige rechten is daarbij voor het Ministerie van Justitie een van de 
specifieke terreinen waar onderzocht moet worden of onnodige administratieve lasten voor 
het bedrijfsleven verminderd kunnen worden. Bovendien is een dergelijk onderzoek door het 
Ministerie aan het bedrijfsleven toegezegd om zodoende te zien of de situatie in Nederland 
wezenlijk verschilt van andere landen. Het onderzoek werd op suggestie van het Ministerie 
van Justitie.  uitgevoerd in Belgie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. 



De kern van dit onderzoek bestond uit de beantwoording van de volgende vier 
onderzoeksvragen: 

1. Hoe worden in deze landen de vergoedingen voor muziekgebruik geind? 
2. Aan de hand van welke parameters warden de tarieven vastgesteld? 
3. Wat is de hoogte van deze tarieven? 
4. Hoe is het toezicht op de desbetreffende organisaties geregeld? 

Het ging er daarbij in eerste instantie niet am te trachten een ranglijst van landen te maken 

aan de hand van vragen 2 en 3, maar te zien wat de onderliggende redenen zijn voor de 
organisatie van muziekauteursrechten en welke invloed dat heeft op tariefstructuren in de 

verschillende landen. 

Het eerste deel van het rapport bestaat uit een overzicht van de belangrijkste begrippen op het 
terrein van muziekauteursrechten. Ook wordt een algemeen overzicht gegeven van de 

verhoudingen tussen de betrokken partijen. Van specifiek belang is het onderscheid tussen 
auteursrecht en naburige rechten. Binnen het auteursrecht bestaat er bovendien het verschil 
tussen uitvoerende en mechanische rechten. Waar het bij het onderscheid tussen auteursrecht 
en naburige rechten van belang is dat het rechten voor verschillende groepen rechthebbenden 
betreft, hebben uitvoerende en mechanische rechten alleen betrekking op componisten en 

tekstschrijvers, en niet op uitvoerend kunstenaars. 

Verder wordt in dit deel ingegaan op de positie van bemiddelings- en incasso-organisaties. 

Het bestaan van incasso-organisaties, die de rechten van individuele rechthebbenden beheren, 
is uit praktische en economische overwegingen eenvoudig te verklaren. Hoewel sommige 
oak de belangen van rechthebbenden in algemene zin representeren, hebben deze incasso-
organisaties vooral de functie am in contact te treden met gebruikers van muzikale werken, 
vergoedingen voor het gebruik te collecteren en de inkomsten onder de rechthebbenden te 
verdelen. De manier waarop dit proces verloopt, kan bij verschillende organisaties en per 
land verschillen, maar het principe is algemeen geldig. De inkomsten die een dergelijke 

organisatie kan genereren en de kosten die daar tegenover staan, zullen per rechthebbende 
voordeliger zijn dan wanneer deze rechthebbende dit op individuele basis zou proberen te 

doen. 

Het tweede deel van het rapport betreft de specifieke Nederlandse situatie. Om te bekijken 
welke aspecten verdere bestudering benodigde in de intemationale context, was het van 

belang een beter begrip van de Nederlandse te hebben. 

De klachten van gebruikers van muzikale werken en uitvoeringen hebben vooral betrekking op 
de wijze van inning en de hoogte van het bedrag. In Nederland zijn voor het heffen van 

vergoedingen drie organisaties actief, Buma voor de uitvoerencle rechten en STEMRA voor de 
mechanische rechten. Op het gebied van de naburige rechten is SENA werkzaam. Zowel SENA 
als Buma incasseren grotendeels bij dezelfde gebruikersgroepen. Het gaat hierbij am de 
belangenbehartiging van twee verschillende groepen rechthebbenden, maar betreft vaak het 
gebruik van een en het zelfde produkt, namelijk een muzikaal werk op een cd, pleat of 

geluidsband. 

De gevraagde vergoedingen warden niet alleen in absolute zin als te hoog ervaren, maar 

leggen extra administratieve verplichtingen op aan ondememers, omdat voor twee 
organisaties het gebruik moet warden bijgehouden. De gebruikers zien in ieder geval de 
oplossing mede in een gezamenlijke incasso van de verschillende organisaties waarbij de 
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onderlinge verdeling van de vergoedingen een zaak voor de verschillende groepen 
rechthebbenden zou moeten zijn. 

Als gevolg van aanhoudende klachten van gebruikers over de betalingssituatie en op aandrang 
van de Minister van Justitie stelden SENA en BUMA in juni 1995 een protocol van 
samenwerking op. Dit protocol verwoordde de intentie om samen te werken op het gebied 
van het benaderen en treffen van regelingen met gebruikers om zodoende aan de klachten van 
gebruikers tegemoet te komen en de incasso doelmatiger te organiseren. 

Ondanks het protocol zijn de klachten in een periode van anderhalf jaar niet verdwenen. 
Deze richten zich nog steeds op het feit dat bedrijven twee verschillende facturen ontvangen 
van twee verschillende organisaties. De vergoeding wordt bovendien via verschillende 
methoden berekend. De Minister van Justitie heeft daarom in augustus 1996 op een meer 
verdergaande vorm van samenwerking tussen SENA en BUMA aangedrongen. Volgens de 
brief die de Minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, hebben beide organ isaties 
toegezegd om aan verdergaande samenwerking inhoud en prioriteit te geven. In het kader van 
d it onderzoek zijn deze klachten en de wijze waarop deze in de praktijk worden ondervonden 
niet verder in detail onderzocht. Het zou echter zinvol zijn de klachten beter in kaart te 
brengen en in een bredere context (dus niet alleen met betrekking tot het betalen van 
vergoedingen voor muziekauteursrechten) te plaatsen. 

Het derde deel van dit rapport geeft een beschrijving van de situatie in elk van de vijf landen, te 
weten Belgie, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In deze beschrijving 
zijn voor een groot deel de antwoorden op de vier onderzoeksvragen terug te vinden. Deze 
beschrijving, die per land gegeven wordt, volgt zo veel mogelijk dezelfde structuur. 

Al lereerst wordt de achtergrond van de totstandkoming van de huidige wetgeving gegeven. 
De invulling van wetgeving op het gebied van auteursrechten en naburige rechten wordt op 
specifieke punten behandeld: de positie van rechthebbenden, verschillen tussen auteursrecht 
en naburig recht, de rol van incasso-organisaties en de bepaling van de relatie tussen deze 
organ isaties en rechthebbenden. De verschillen in deze landen zijn in de laatste jaren sterk 
afgenomen onder invloed van harmonisatie ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Dit 
heeft tot gevolg dat bepaalde minimale regelingen in elk van de onderzochte landen ingevoerd 
zijn. Deze ontwikkelingen geven tegelijkertijd voldoende ruimte voor de verschillen in de 
formele relatie tussen gebruikers en rechthebbenden op het gebied van auteursrechten en 
naburige rechten. 

Naast de formeel juridische geregelde relatie tussen gebruikers en rechthebbenden is de 
feitelijke organisatie van de incassopraktijk van de diverse auteursrechtelijke organisaties van 
belang. Dit geeft inzicht in de wijze waarop in deze Europese landen vergoedingen voor 
muziekgebruik worden geInd ten behoeve van muziekauteurs en naburig gerechtigden. 
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Bovenstaand figuur geeft een overzicht van de veelvoud van organisaties dat in diverse 

landen betrokken is bij de incasso van vergoedingen op het gebied van auteursrechten en 

naburige rechten. 

Gezien de vaak dominante positie die de incasso-organisaties hebben, wordt bun functioneren 

vaak geregeld via wet- en regelgeving. Deze wettelijke bepalingen van overheidstoezicht die 
in de diverse landen geldt, worden daarom behandeld en, waar relevant, de invulling die daar 

in de praktijk aan wordt gegeven. De vormen van toezicht zijn waar van toepassing in twee 

categorieen gesplitst. Aan de ene kant vindt toezicht plaats op het functioneren van incasso-
organisaties als een bedrijf. Aan de andere kant vindt toezicht plaats op het bepalen van de 

feitelijke vergoedingen voor muziekgebruik. Als de tariefbepaling in wettelijke regelingen is 

vastgelegd wordt aangegeven hoe dat is geregeld. 

Besloten wordt met eventuele problemen die zich in de bestudeerde landen voordoen. De 
vormen van toezicht zijn waar van toepassing in twee categorieen gesplitst. Aan de ene kant 
vindt toezicht plaats op het functioneren van incasso-organisaties als een bedrijf. Aan de 

andere kant vindt toezicht plaats op het bepalen van de feitelijke vergoedingen voor 

muziekgebruik. 

In het daarop volgende deel is de inforrnatie die we in elk van de landen gevonden hebben 

met elkaar vergeleken. Allereerst laten we zien hoe de systemen in elk van de landen zich tot 

elkaar verhouden. Vragen zoals "hoeveel organisaties zijn actief, welk werk wordt 
beschermd, hoe wordt de incasso gedaan" worden hiermee beantwoord en de verschillen die 
tussen landen bestaan, verduidelijkt. Vervolgens hebben we ook de gebruikte parameters en 

de vormen van toezicht op de incasso-organisaties met elkaar vergeleken. 

Het op microniveau vergelijken van de hoogte van de tariefstructuren in de onderzochte 
landen bleek niet zinvol. De exacte hoogte van de vergoedingen die de muziekgebruikers in 
de verschillende landen betalen, is afbankelijk van een te groot aantal factoren en is daarmee 

te context-specifiek voor een objectieve geldelijke vergelijking. 

Het op mesoniveau vergelijken van de hoogte van de tarieven daarentegen lijkt meer zinvol 

maar niet haalbaar binnen het tijdsbestek en de opzet van deze studie. Het hanteren van de 
kosten voor muziekgebruik als percentage van de omzet van een bedrijfstak als variabele voor 

een intemationale vergelijking zou een meer legitiem inzicht kunnen bieden in de onderlinge 

verhoudingen tussen landen voor wat betreft de tariefstructuren dan een eenvoudige financiele 

vergelijking van de hoogte van de tarieven, bijvoorbeeld op basis van BBP of inwonertal. 



De conclusies die uit de informatie getrokken worden, sluiten het rapport af. In dit onderzoek 
hebben wij trachten aan te geven welke verschillen er op systeemniveau zijn en of deze een 
verklaring kunnen geven voor de verschillen die ontstaan in de handelwijzen van incasso-
organisaties in relatie tot de gebruikers. 

Uit deze informatie hebben wij de volgende conclusies getrokken, die onderverdeeld zijn per 
onderzoeksvraag: 

Organisatie van de incasso 
• In elk van de onderzochte landen bestaat er op het gebied van de naburige rechten 

tenminste den aparte bemiddelings- en incasso-organisatie. In deze landen worden noch 
de belangen van noch de gehele incasso voor naburig gerechtigden door auteursrechtelijke 
organisaties behartigd. 

• Hoewel we niet expliciet onderzocht hebben of BUMA en SENA oneigenlijk gebruik van 
hun monopolieposities maken, lijkt dit bij zowel BUMA als SENA niet te gebeuren. Bij 
ons zijn geen gevallen bekend dat deze organisaties licenties weigeren aan gebruikers, dat 
zij onredelijk onderscheid maken tussen vergelijkbare gebruikers of dat zij tarieven op een 
wi I lekeurige manier bepalen. 

• Uit de vergelijking komt niet een duidelijk patroon naar voren of en welke vorm van 
samenwerking op het gebied van incasso ideaal zou zijn; wel dat er al een veelheid aan 
samenwerkingsstructuren bestaat. De vormen van samenwerking in het buitenland zijn 
vaak totstandgekomen uit doelmatigheidsoverwegingen van de incasso-organisaties. Het is 
daarbij belangrijk gebleken dat verschillende groepen rechthebbenden bij samenwerking 
hun eigen identiteit kunnen behouden. Daardoor hebben er in het buitenland geen 
complete fusies plaatsgevonden. 

Het gebruik van parameters 
• de verschillende soorten parameters (by. aantal luisteraars) die incasso-organisaties 

gebruiken beperken zich -bekeken over alle onderzochte landen- hooguit tot een tiental. 
Binnen deze soorten komen echter wel vele verschillende vormen voor (luisteraars bepaald 
aan de hand van het aantal bedden, aantal kamers, aantal zitplaatsen, etc.), maar ze zijn 
veelal op dezelfde functionaliteit of filosofie gebaseerd. Vaak zijn deze vormen historisch 
of door specifieke nationale omstandigheden bepaald en komen ze voor gelijke groepen 
gebruikers met elkaar overeen. Daardoor zijn de parameters vaak geaccepteerd door de 
gebruikers en bestaan er weinig klachten hierover of zijn ze in de loop der tijd door de 
markt geabsorbeerd. 

• Hoewel de verschillen in gebruikte parameters tussen verschillende incasso-organisaties 
binnen een specifiek land tamelijk klein zijn, bestaan er grotere verschillen tussen de 
landen en met name tussen gelijksoortige incasso-organisaties in de onderzochte landen. 
Noch voor auteursrechtelijke organisaties noch voor organisaties voor naburig 
gerechtigden zijn er dus parameters die in het gebruik voor de hand zouden liggen. Dit 
benadrukt de invloed van specifieke nationale gewoonten en omstandigheden. 

Hoogte van tarieven 
• Tarieven zijn erg moeilijk met elkaar te vergelijken tenzij er veel meer achtergrond 

informatie over de omzet en uitgaven van bedrijfssectoren of individuele organisaties 
bekend is. Dit valt buiten het bereik van deze studie. Wellicht dat er op deze manier een 
betere vergelijking te maken is. Het blijft ons inziens echter zaak tarieven niet naast elkaar 
te leggen zonder contextuele informatie die een verklaring voor de verschillen kan 
aangeven. 
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• De betaling voor het gebruik van een recht en niet voor een produkt wordt in alle landen 
als problematisch ervaren. De introductie van naburige rechten heeft in de meeste landen 
in eerste instantie tot klachten van gebruikers over betalingen geleid. In landen die at 
geruime tijd naburige rechten kennen, zijn deze klachten verdwenen. 

Toezicht 
• De vormen die het toezicht op het functioneren van incasso-organisaties aanneemt, zijn 

redelijk eenduidig en komen vaak overeen met de wijze waarop andere bedrijven worden 

gecontroleerd. De vorm van toezicht op het bepalen van tarieven verschilt echter wel 

aanzienlijk. Daarbij kan de overheid zich op grote afstand houden, zoals in Seigle en 
Zweden. Een aantal andere landen kent veel meer geinstitutionaliseerde vormen van 

toezicht op de bepaling van tarieven, waarbij de overheid veel directer betrokken is door 

middel van overleg of via meer gerechtelijke methoden. 



INLEIDING 

ACHTERGROND 
Voordat een muzikaal werk in het openbaar of in gesloten kring gehoord wordt, zijn reeds 
vele mensen en organisaties betrokken geweest bij de creatie, samenstelling, uitvoering, 
produktie en openbaarmaking ervan. De belangen die betrokkenen in de verschillende fasen 
hebben en de doelstellingen die zij nastreven, liggen zeker riiet altijd in het verlengde van 
elkaar (winst, erkenning, verspreiding, faam). De relaties die daardoor tussen de verscheidene 
partijen ontstaan, zijn complex van aard, jets wat versterkt wordt door het internationale 
karakter van de muziekproduktie, door de technologische ontwikkelingen en door 
verschillende vormen van wetgeving die hierop betrekking hebben. Dit gecompliceerde beeld 
wordt nog eens versterkt doordat er op verschillende manieren gebruikt gemaakt wordt van de 
prestaties die uit deze diverse vormen van samenwerking ontstaan. 

Een rol voor de overheid is in deze complexe omgeving noodzakelijk gebleken. Zo zijn op 
het privaatrechtelijk gebied de relaties tussen auteurs en uitgevers aan regels gebonden. Het 
intellectuele eigendomsrecht bevat bepalingen die de vervaardiger van een intellectuele of 
creatieve prestatie bescherming biedt. Als onderdeel daarvan bestaan er op het gebied van het 
(muziek)auteursrecht (het gebied waar deze studie tot beperkt is gebleven) verscheidene 
internationale convent ies die de wettelijke bescherming voor het vervaardigen van muzikale 
produkten betreffen en die breeduit op nationaal niveau zijn overgenomen. Componisten en 
tekstschrijvers (en met hen muziekuitgevers) zijn beschermd volgens de Berner Conventie 
van 1886 en uitvoerend kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroepen, hebben een 
beschermde positie gekregen in de Conventie van Rome van 1961. Deze eerste conventie 
betreft het muziekauteursrecht, de tweede heeft betreklcing op de naburige rechten. 

Deze conventies hebben als leidraad gefunctioneerd voor het opstellen van nationale 
wetgeving. Het is echter zeker niet zo dat de situaties in verschillende landen met elkaar 
overeenstemmen. Zo hebben Europese landen de bepalingen van de voornoemde conventies 
niet tegelijkertijd aangenomen en ingevoerd, zijn er door verschillende rechtssystemen andere 
constructies of interpretaties aan gegeven of hebben individuele landen de wetgeving 
uitgebreid. Mede onder invloed van technologische ontwikkelingen en als gevolg van 
richtlijnen van de Europese Unie is er echter een beweging om de wetgeving tenminste 
binnen Europa (nog) meer op elkaar af te stemmen. 

Nederland is wat betreft het auteursrecht toegetreden tot de Berner conventie en heeft sinds 
1912 de Auteurswet. Dit geeft de maker van een werk een exclusief recht tot 
openbaarmaking of verveelvoudiging en voor het gebruik door anderen een recht op 
vergoeding. In het geval van de naburige rechten bestaat in Nederland sinds 1993 de Wet op 
de Naburige Rechten, waarin de prestaties van drie al eerder genoemde groepen beschermd 
worden. Dankzij de WNR hebben zij het uitsluitende recht gekregen om toestemming te 
verlenen voor het opnemen, het reproduceren of heruitzenden van een uitvoering alsmede het 
in het verkeer brengen van exemplaren van die opnamen. )  Voor het gebruik van dergelijke 
opnamen kan in een aantal gevallen een billijke vergoeding worden gevraagd. 

In Nederland zijn verschillende organisaties actief die de incasso van deze respectievelijke 
vergoedingen voor hun rekening nemen en vervolgens distribueren onder de rechthebbenden. 

Hier zijn wel een aantal beperkingen aan verbonden (zie verder: hoofdstuk 3). 
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Tevens komen zij meer in het algemeen op voor de belangen van rechthebbenden. Hoewel de 
handelwijze van dergelijke organisaties in sommige gevallen aan een zekere vorm van kritiek 

onderhevig is, zijn recentelijk de klachten met betrekking tot de huidige situatie in Nederland 
meer geprononceerd. Het gaat hier om de volgende bezwaren: 

• Er zijn verschillende organisaties die het bedrijfsleven aanspreken voor vergoedingen voor 
het gebruik van muzikale werken; 

• Het bedrijfsleven ontvangt aparte facturen van de verschillende organisaties, waarbij voor 
de vaststelling van de vergoeding verschillende parameters worden gehanteerd; 

• De gevraagde vergoedingen zijn te hoog. 

DOELSTELLINGEN ONDERZOEK 
Zowel intemationale als nationale ontwikkelingen geven aanleiding voor het maken van een 

vergelijking van de verschillende bestaande systemen ten aanzien van muziekauteursrecht in 
Europa. Gezien de toenemende invloed van intemationale harmonisatie en als 
"voorbereiding" op situaties en problemen die kunnen worden aangezet door technologische 
ontwikkelingen heeft het Ministerie van Justitie aanleiding gezien een beter overzicht over en 
inzicht in de praktijk en het beleid van een aantal Europese landen te krijgen. Het terrein van 
auteursrechten en naburige rechten is daarbij voor het Ministerie van Justitie Oen van de 

specifieke terreinen waar onderzocht moet worden of er onnodige administratieve lasten voor 
het bedrijfsleven verminderd kunnen worden. Bovendien is een dergelijk onderzoek door het 

Ministerie aan het bedrijfsleven toegezegd om zodoende te zien of de situatie in Nederland 
wezenlijk verschilt van andere landen. 

U it een dergelijke intemationale vergelijking zou informatie aangedragen kunnen worden die 

het Ministerie van Justitie mogelijk maakt beleidsbesluiten te nemen die zoveel mogelijk een 
balans in de belangen van de betrokken partijen nastreeft. Daarin zouden zowel de produktie 

van creatieve werken bevorderd als doelstellingen met betreklcing tot lastenverlichting in 
overweging genomen moeten worden. 

RAND Europe heeft deze vergelijking in opdracht van het ministerie uitgevoerd. Het 

onderzoek werd op suggestie van het Ministerie van Justitie uitgevoerd in Belgie, Duitsland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Tijdens het onderzoek werd geen principiele 
reden gevonden deze selectie te veranderen. De beanhvoording van de volgende vier 

onderzoeksvragen werd als richtlijn aangehouden: 

I. Hoe worden in deze landen de vergoedingen voor muziekgebruik geInd? 

2. Aan de hand van welke parameters worden de tarieven vastgesteld? 

3. Wat is de hoogte van deze tarieven? 

4. Hoe is het toezicht op de desbetreffende organisaties geregeld? 

Het ging er daarbij in eerste instantie niet om te trachten een ranglijst van landen te maken 
aan de hand van vragen 2 en 3, maar te zien wat de onderliggende redenen zijn voor de 

organisatie van muziekauteursrechten en welke invloed dat heeft op tariefstructuren in de 

verschillende landen. 

Het maken van een vergelijking van pure tarieven om daar vervolgens een rangorde in te 

maken, levert een aantal problemen op. 

Al lereerst kunnen er verschillen zijn in het niveau van de rechtsbescherming in de 
verschillende landen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat bepaalde groepen in sommige 
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landen bescherrning genieten en in andere landen niet. Wanneer de bescherming aanwezig is, 
kan het nog steeds zijn dat de toegewezen rechten qua inhoud van elkaar verschillen. Ook het 
moment van de invoering van bepaalde rechten of de ontwikkeling die tot huidige tarieven 
geleid hebben, behoeven niet in elk land met elkaar overeen te stemmen. De betrokkenheid 
van de overheid en de rol van regulering en wetgeving op het gebied van 
muziekauteursrechten is een ander element dat invloed kan uitoefenen op de invulling van het 
muziekauteursrechtelijke systeem. Het gevolg kan zijn dat het rechtsgebied of 
rechthebbenden verschillend georganiseerd zijn. 

Tevens kunnen factoren buiten het rechtsgebied invloed uitoefenen op machtsposities van 
betrokkenen en de verhoudingen tussen partijen. Aangezien vele tarieven bepaald worden 
aan de hand van onderhandelingen is de relatieve positie die partijen ten opzichte van elkaar 
innemen van invloed op het resultaat van die onderhandelingen. Wanneer bepaalde groepen 
slechts beperkt van omvang zijn of een lage organisatiegraad hebben, kan dat betekenen dat 
zij van een machtigere tegenpartij meer moeten accepteren. Aan de andere kant kan de 
houding ten opzichte van het bereiken van consensus of het nemen van daadkrachtige 
beslissingen ook bepalen welk resultaat acceptabel is. Ook kan gesteld worden dat de 
perceptie van de economische waarde van muziek niet gelijk hoeft te zijn in de verschillende 
landen. Deze economische en sociale achtergronden zijn per land verschillend en kunnen 
mogelijk van invloed zijn op het gebied van muziekauteursrechten. 

Ook wanneer al deze factoren gelijk zijn of geen meetbare invloed uitoefenen, blijft een 
vergelijking van tarieven op zich een moeilijke zaak. Prijzen en daarmee tarieven zijn in een 
internationale context op verschillende variabelen (koopkracht, inwonertal, BBP, oppervlakte 
van het land, omvang van de muziekindustrie enzovoort) met elkaar te vergelijken. Bij een 
vergelijking die zich alleen op deze elementen concentreert, zal informatie over specifieke 
problemen en ontwikkelingen verwaarloosd worden. De relatieve positie van een land op een 
dergelijke ranglijst zal dan afhankelijk van de gebruikte variabele of serie van variabelen zijn. 
In een conflictsituatie tussen gebruikers en rechthebbenden zal de neiging groot zijn om de 
meest gunstige positie op de ranglijst als de juiste te beschouwen. 

Een deel van deze problemen kan in ieder geval beter belicht worden door meer contextuele 
informatie in de vergelijking te betrekken. Door de selectie van de voornoemde te 
onderzoeken landen (landen in de geografische nabijheid), zullen grote structurele verschillen 

• ook beperkt kunnen worden. Als de verkregen informatie vervolgens op een gestructureerde 
manier met elkaar vergeleken wordt, kunnen de verschillen in situaties beter verklaard 
worden. Dit geeft beleidsmakers meer middelen om effectievere oplossingen voor de ervaren 
problemen te formuleren. Om de bovengenoemde problemen zo goed mogelijk te kunnen 
benaderen, hebben we in het onderzoek een viertal perspectieven in ogenschouw genomen: de 
juridische, sociaal-economische, bestuurlijke en technologische. Zonder de specifieke situatie 
in elk land in de juiste context te plaatsen, geeft het vergelijken van internationale ervaringen 
namelijk geen aanleiding om toepasselijke of toepasbare beleidsalternatieven te formuleren. 

OPZET VAN RAPPORT 
Dit onderzoeksrapport is in vijf delen opgebouwd. Het eerste deel bestaat uit een overzicht 
van de belangrijkste kwesties die op muziekauteursrecht betrekking hebben. Dit overzicht is 
gegeven vanuit een algemeen perspectief. Zonder dit is ons inziens een begrip en daarmee 
een correcte interpretatie van de feitelijke situaties, zoals die in Nederland en in de vijf te 
onderzoeken landen bestaan, niet mogelijk. Aan de andere kant realiseren wij ons dat dit 
overzicht niet een volledig beeld zal geven van het gehele muziekauteursrechtelijke gebied. 
Wij proberen in dit eerste deel slechts die kwesties aan te snijden die van belang zijn voor de 
beantwoording van de vier onderzoeksvragen. 
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Het tweede deel zal dieper ingaan op de Nederlandse situatie en de problemen die bier 
bestaan zoals die in deze inleiding al kort zijn aangegeven. Zodoende kan de informatie die 
uit het buitenland wordt verkregen in een toepasselijke structuur worden gezet. 

Vervolgens zal in het derde deel allereerst een beschrijving van de situatie in elk van de vijf 
landen gegeven warden. In deze beschrijving zullen voor een groat deel de antwoorden op de 

vier onderzoeksvragen terug te vinden zijn. In aanvulling hierop zal in het vierde deel de 
gevonden informatie in een kader geplaatst worden zodat vergelijking van de resultaten 

vereenvoudigd zal worden. 

In het vijfde deel zullen conclusies gepresenteerd warden die aan de beschreven klachten en 

onderzoeksvragen gerelateerd zijn. 
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MUZIEICAUTEURSRECHTEN 

INLEIDING 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste begrippen die op het terrein van 
muziekauteursrechten betrekking hebben. Ook wordt een algemeen overzicht gegeven van de 
verhoudingen tussen de betrokken partijen. Dit dient twee doelen: 

• Een globale schets zal de beschrijving van de onderzochte landen begrijpelijk en leesbaar 
maken. In die beschrijvingen zullen regelmatig begrippen naar voren komen die voor een 
niet-auteursrechtelijk expert alleen in algemene zin jets betekenen. 

• ldentificatie van de belangrijkste elementen in muziekauteursrechten zal de vergelijking 
van de resultaten van het internationaal onderzoek vergemakkelijken. 

In deze schets hebben we er allerminst naar gestreefd volledig te zijn. Wij willen de aandacht 
slechts richten op de meest essentiele punten die kunnen bijdragen aan de beantwoording van 
de onderzoeksvragen. 

Achtergrond van het auteursrecht 
Het auteursrecht is in historisch opzicht een betrekkelijk jong recht in de Westerse wereld. 
Aan de invoering van een internationaal juridisch-economisch systeem dat de schepper of 
auteur van een artistiek werk rechten op zijn geestelijke prestatie verleent, ligt een aantal 
motivaties ten grondslag. De verschillende nationale systemen zijn gebaseerd op de 
verschillende overwegingen. Ten eerste wordt het leveren van een professionele artistieke 
prestatie in veel landen gezien als een volwaardige vorm van beroepsuitoefening. De auteur 
verdient een vergoeding voor het gebruik van zijn werk. Ten tweede vergt, zeker in de 20e 
eeuw, het creeren en verspreiden van een artistiek werk grote financiele investeringen. Deze 
dienen economisch te worden gecompenseerd. Ten derde speelt het beschermen van het 
nationale erfgoed in sommige landen een rol. Tenslotte werd de verspreiding van artistiek 
werk door alle lagen van de samenleving in sommige landen als waardevol beschouwd. 

Hoewel de exacte invulling van het auteursrechtelijk stelsel in de afzonderlijke nationale 
wetgevingen verschilt, zijn er een aantal-gemeenschappelijke kenmerken waar te nemen. Het 
auteursrecht valt wereldwijd onder het intellectuele eigendomsrecht. Het artistieke werk is 
vermogensrecht van de auteur die het bijvoorbeeld kan overdragen. Tegelijkertijd is het 
auteursrecht van beperkte duur. Na afloop van een bepaalde periode vervalt het artistieke 
werk eigendom tot het "publiek domein". Daarnaast is het auteursrecht een uitsluitend recht. 
De auteur heeft welhaast een monopolie over zijn werk waardoor anderen verplicht zijn zich 
van inbreuk op dit recht te onthouden. Tenslotte verleent het auteursrecht de auteur meerdere 
rechten over zijn werk, waaronder bijvoorbeeld het recht tot openbaarmaking en ver-
veelvoudiging. Deze rechten worden in verband met de voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen voortdurend uitgebreid en aangepast. Het auteursrecht beschermt onder de 
verschillende nationale rechtssystemen werken van kunst, wetenschap en letterkunde. Het 
muziekauteursrecht is een onderdeel hiervan. 

BEGRIPPEN 

Auteursrecht en naburige rechten 
Het auteursrecht valt onder het rechtsgebied van het intellectueel eigendomsrecht, de 
verzameling van absolute vermogensrechten die betrekking hebben op voortbrengselen van 
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de menselijke geest. De term absoluut vermogensrecht verleent de rechthebbende een 

bevoegdheid over zijn intellectuele prestatie en verplicht tegelijkertijd ieder ander om zich 
van inbreuk op dit recht te onthouden. Hiermee heeft de individuele auteur een feitelijk 
monopolie op het gebruik van zijn geestelijke schepping. Derden kunnen alleen met 
toestemming van de auteur diens werk exploiteren. Naast het auteursrecht vallen bijvoorbeeld 

ook het modellenrecht, het octrooirecht en het merkenrecht onder het intellectuele eigen-
domsrecht. Het auteursrecht verleent de muziekauteur met uitsluiting van ieder ander het recht 
om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Onder muziekauteur verstaat men 
universeel de componist van het werk en de tekstschrijver. Daamaast beschouwen sommige 

landen ook de bewerkers, vertalers en arrangeurs van muziekwerken als auteur. 

Nauw verwant met auteursrechten zijn de zogenaamde naburige rechten. De term "naburige 

rechten" refereert in feite aan het aspect dat naburig gerechtigden geen auteursrechtelijke 
maar een daaraan verwante bescherming genieten. Deze rechten zijn juridisch van groot 
belang aangezien de lidstaten van de Europese Unie sinds 1994 middels de naburig rechten 
vermogensrechten moeten toekennen aan artistieke muzikale prestaties die een grotere groep 
dan alleen muziekauteurs omvat. Naburige rechten verwijzen naar de rechten van een drietal 
groepen, namelijk uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties 
en wel met betrekking tot respectievelijk hun vertolkingen c.q. uitvoeringen, fonogrammen en 

uitzendingen. 

De achterliggende overweging voor de introductie van naburige rechten ligt in de voortgang 
van de professionele opnametechniek. De ontwikkeling van radio, tv, de verschillende ge-
luidsapparatuur en geluidsdragers maakt het mogelijk om op grote schaal muziekwerken 

openbaar te maken en te kopieren. Live muziek werd in toenemende mate vervangen door via 

geluidsdragers afgespeelde muziek. Zonder afdoende rechtsbescherming liepen uitvoerend 
kunstenaars en fonogrammenproducenten het risico om inkomsten mis te lopen. Tegelijkertijd 

werd de creatieve prestatie van uitvoerend kunstenaars langzamerhand op Europees niveau 
erkend als belangrijke bijdrage aan een muziekwerlc, die beschertning diende te verkrijgen via 

het intellectueel eigendomsrecht. 

Naburige rechten worden ten eerste genoten door uitvoerend kunstenaars, waarmee de 
vertolkerstuitvoerders van een artistiek werk worden bedoeld. Op het gebied van muziek zijn 
dit muzikanten, waaronder zangers, orkestleden en dirigenten. Aangezien de redenering 
geaccepteerd is dat uitvoerende musici aanzienlijke artistieke prestaties leveren met bun 
uitvoeringen, die bovendien op eenvoudige wijze openbaar gemaakt kunnen worden, genieten 

deze prestaties rechtsbescherming. 

De tweede groep rechthebbenden wordt gevormd door de fonogrammenproducenten. Met een 
fonogram wordt een geluidsregistratie of het vastleggen van klanken bedoeld. Een 
fonogrammenproducent is volgens de Nederlandse definitie "de natuurlijke of rechtspersoon 
die een fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen". Het gaat hierbij 

voornamelijk om platenmaatschappijen. Geluidsdragers spelen bij de exploitatie van muziek 
een essentiele rol. Aangezien het opnemen en vervaardigen van een fonogram de nodige 
financiele investeringen vergt terwij1 het reproduceren ervan betrekkelijk eenvoudig is, 
genieten ook de prestaties van fonogrammenproducenten rechtsbescherming. 

De derde groep naburig gerechtigden wordt gevormd door de omroeporganisaties. Zij hebben 

het recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van bun programma's of van delen 
daarvan. Deze rechten vallen echter buiten de onderzoeksvraag. 
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De Berner Conventie en de Conventie van Rome 
De Berner Conventie (1886) formuleert uniforme bepalingen ter bescherming van de rechten 
van auteurs van werken van wetenschap, kunst en letterkunde. De verdragstekst van het eind 
van de 19e eeuw biedt met vooruitziende bilk geen limitatieve opsomming van wat er onder 
dergelijke werken wordt verstaan. 2 De Berner Conventie schept een algemeen juridisch kader 
op het gebied van het auteursrecht en laat de nadere invulling van de nationale wetgeving op 
dit gebied aan de lidstaten over. Het staat iedere lidstaat uitdrukkelijk vrij om naast het 
minimum niveau van auteursrechtelijke bescherming die de Conventie biedt, nationale 
bepalingen in te voeren die verder gaan, dan wel om een voorbehoud te maken op de 
acceptatie van onderdelen van de verdragstekst. De kern van de Berner Conventie is de 
erkenning van het recht van de auteur om te beslissen over de vertaling, reproduktie, 
uitzending, openbaarmaking, opname en wijziging van zijn werk of een deel daarvan. 
Hiermee zijn de prestaties van auteurs in de Berner lidstaten op eenduidige wijze beschermd. 
lnmiddels zijn bij de Conventie ongeveer 80 lidstaten uit de hele wereld aangesloten. Belgie, 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ratificeerden de Conventie direct in 1887, 
Zweden in 1904 en Nederland tenslotte in 1912. 

De International Convention for the Protection ofperformers, producers of phonograms and 
broadcasting organizations, ofwel de Conventie van Rome (1961), omschrijft de aan het 
auteursrecht verwante naburige rechten. De Conventie verleent uitvoerend kunstenaars, 
fonogrammenproducenten en omroeporganisaties het recht om te beslissen over het openbaar 
maken, het reproduceren en het uitzenden van hun werken. Het gaat hierbij echter niet in alle 
geval len om uitsluitende rechten. De voor dit onderzoek meest relevante bepaling van de 
Conventie van Rome is artikel 12: 

If a phonogram is published for commercial purposes, or a reproduction of such 
phonogram, is used directly for broadcasting or for any communication to the public, 
a single equitable remuneration shall be paid by the user to the performers, or to the 
producers of the phonograms, or to both. Domestic law may, in the absence of 
agreement between these parties, lay down the conditions as to the sharing of this 
remuneration. 3  

Een verbodsrecht op secundair (niet live) muziekgebruik, zoals muziekauteurs wel toegekend 
is, is uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten dus ontzegd. Het artikel verleent 
slechts een vergoedingsrecht; voor het gebruik van een voor commerciele doeleinden 
uitgebracht fonogram is toestemming van de uitvoerend kunstenaar en de 
fonogrammenproducent dus niet vereist. Dit is een belangrijk verschil met de solide 
rechtspositie van de muziekauteur. Naburig gerechtigden dienen wel een billijke vergoeding 
achteraf te ontvangen, maar het verdrag laat voorts in het midden hoe deze vergoeding 
verdeeld dient te worden. Evenals de Berner Conventie biedt de verdragstekst van Rome de 
lidstaten de mogelijkheid uitzonderingen te maken op de acceptatie van verdragsbepalingen, 
dan wel een hoger beschermingsniveau te bieden in de afzonderlijke nationale wetgeving. Een 
land kan tenslotte alleen partij worden van Rome als het de Berner Conventie heeft 
ondertekend. 

De Conventie van Rome kent een moeizame ontstaansgeschiedenis aangezien de auteurs ten 
eerste niet graag het veld (en hun royalty's) wilden delen met nieuwe groepen 
rechthebbenden. Gebruikers zouden voor dezelfde uitvoering van een werk nu twee maal een 

2 
De verdragstekst van de Conventie is in de loop der jaren meerdere malen gewijzigd om aansluiting te vinden bij 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo zijn in de loop van de 20e eeuw een aantal rechten toegevoegd. De tekst is 
het meest recentelijk gewijzigd in Parijs in 1971. 
3 

International Convention for the protection of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations. Rome, 1961 
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vergoeding moeten betalen. De vrees onder auteurs was groot dat dit ten koste zou gaan van 
hun eigen inkomsten. Daarnaast had een aantal staten (onder leiding van FranIcrijk) moeite 
met de erkenning van het bestaan van intellectuele eigendomsrechten op industriele prestaties 

als het vervaardigen van geluidsdragers. Uiteindelijk bleek de behoefte aan bescherming van 
platenproducenten en uitvoerend musici tegen de rappe ontwikkeling van de professionele 

opname- en distributietechniek sterker. De ontwikkeling van radio, tv en het scalla aan ge-
luidsapparatuur en geluidsdragers maakt het mogelijk om op grote schaal muziekwerken 

openbaar te maken en particulier te kopieren. Live muziek werd in toenemende mate 
vervangen door muziek afgespeeld via geluidsdragers. Zonder afdoende rechtsbescherming 
I iepen uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten het risico om bun inkomsten te 

vediezen. 

Het Angelsaksische copyright systeem en bet continentale droll d'auteur systeem 

Zoals gezegd is het principe van auteursrecht in diverse vormen van kracht in verschillende 

landen die elk een eigen economische, juridische en culturele achtergrond hebben. In verband 
met de selectie van de te onderzoeken landen wordt hier een onderscheid gemaakt tussen het 
Angelsaksische en het continentale rechtssysteem op het gebied van het auteursrecht. De 
tweedeling is echter niet absoluut: in veel landen komen complexe mengvormen van de beide 

systemen voor. 

In algemene bewoordingen worth in landen met een Angelsaksische rechtssysteem het 

auteursrecht benadert vanuit een economisch perspectief het copyright dient als bescherming 

tegen het ongeoorloofd reproduceren en verspreiden van het intellectueel eigendom en de 
daarmee gemoeide investeringen van de auteur. Dit concept vindt zijn oorsprong in de 
ontwikkeling van de eerste Engelse commerciele boekuitgeverijen in de 17e eeuw, waarbij 
het ging om de bescherming van de economische belangen van deze vroege industrie. Met de 

komst van modeme geluidsdragers, films en televisie werd de economisch georienteerde 

traditie voortgezet en copyright verleent aan industriele producenten, zoals 

platenmaatschappijen en filmproducenten. Het Angelsaksische systeem is gebaseerd op de 
economische redenatie die stelt dat de ondernemer die als eerste een bepaald produkt op de 
markt brengt, gegeven alle risico's die daarmee samenhangen ook de opbrengsten mag 
genieten zonder dat anderen hier inbreuk op kunnen maken. De nadruk ligt in het copyright 
systeem op het werk als commercieel produkt en niet zozeer op de intellectuele prestatie van 

de auteur. Gezien de nadruk op economische vergoedingen kan hieruit volgen dat het concept 
van de naburige rechten (wanneer dat alleen een vergoedingsrecht geeft) in landen met een 

copyright systeem eenvoudiger is in te voeren. 

Het continentaal-Europese rechtssysteem legt daarentegen de nadruk op het idee dat de auteur 

als geestelijk schepper van zijn werk rechtsbescherming tegen ongeoorloofd gebruik van zijn 
onvervreemdbare persoonlijkheidsrecht verdient. In de Romaanse landen en met name in 
Frankrijk wordt het werk van de auteur traditioneel gezien als een exclusief intellectueel 
eigendomsrecht, waarmee de auteur in beginsel mee kan omgaan zoals deze dat wenst. De 

economische component is ook hier aanwezig, echter alleen in de vorm van het 
exploitatierecht dat de auteur op zijn werk geniet. In landen met een zuiver droll d'auteur 
systeem genieten commerciele producenten geen auteursrechten op bun prestaties omdat het 

droll d'auteur gezien wordt als het recht van het individu. Als individu heeft de auteur morele 

rechten op zijn prestatie en deze rechten dienen zo weinig mogelijk door de commercie 
beperkt te kunnen worden. De introductie van het concept van de aan het auteursrecht 
grenzende naburige rechten verloopt dan ook niet eenvoudig voor landen met een droll 
d'auteur systeem. 
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat hoewel de filosofische verschillen tussen het 
individualistische en idealistische droit d'auteur systeem en het meer commercieel 
georienteerde copyright systeem groot zijn er in de praktijk weinig verschil bestaat. De reden 
hiervoor ligt in een aantal internationale verdragen waar diplomatieke compromissen tussen 
de beide systemen werden bereikt. De landen met een copyright systeem accepteerden het 
bestaan van morele rechten van de auteur bij de Berner Conventie, terwij1 de landen met een 
droit d'auteur traditie tekenden voor de naburige rechten bij de Conventie van Rome. Onder 
druk van de internationale technologische en economische ontwikkelingen komt 
langzamerhand een synthese van beide rechtssystemen op het gebied van het auteursrecht en 
de naburige rechten tot stand. 

Uitvoerende en mechanische rechten 
Het auteursrecht geeft de muziekauteur met uitsluiting van ieder ander het recht om zijn werk 
(1) openbaar te maken en (2) te verveelvoudigen. 

Onder "openbaar maken" wordt onder andere de voordracht, opvoering, uitvoering of 
voorstelling in het openbaar van het werk of van een kopie daarvan verstaan. Daarnaast vallen 
in verband met de Europese harmonisatie sinds 1994 ook het op commerciele basis uitlenen 
en verhuren van werken onder openbaarmaking. De uitvoering van een beschermd muziek-
werk voor publiek is in alle landen in beginsel onderworpen aan auteursrechtelijke toe-
stemming, ongeacht de bron (live of door middel van een geluidsdrager) of de functie van de 
muziek (bijvoorbeeld achtergrondmuziek of concert). Het geheel van rechten en plichten dat 
betrekking heeft op de uitvoering van muziekwerken wordt universeel aangeduid met de term 
"uitvoerende rechten". 

Onder "verveelvoudigen" wordt het vastleggen van het werk of een gedeelte daarvan op een 
geluidsdrager, een voorwerp dat bestemd is om een werk ten gehore te brengen of te vertonen, 
verstaan. Deze handeling wordt vaak "mechanische reproduktie" genoemd in verband met het 
machinale karakter van de platenindustrie. De muziekauteur heeft het exclusieve recht om 
toestemming te verlenen voor het vastleggen van zijn werk op geluidsdragers. Het geheel van 
rechten en plichten met betrekking tot het vastleggen en reproduceren van muziekwerken 
wordt "mechanische rechten" genoemd. 

Bemiddelings- en Incasso-organisaties 4  
De meeste rechthebbenden op het gebied van muziekauteursrecht hebben 1) in ieder geval 
recht op een vergoeding voor de exploitatie van hun werk of uitvoering door anderen en 2) 
afhankelijk van de status van hun bescherrning het recht om toestemming aan gebruikers te 
verlenen voor de verspreiding, verveelvoudiging en openbaarmaking van hun werk of 
uitvoering. In beide gevallen is het aantal (potentiele) gebruikers groot. Hieruit kan 
geredeneerd worden dat het voor een individuele rechthebbende ondoenlijk is op individuele 
basis toestemming te verlenen, vergoedingen te innen, dit alles te administreren en de 
naleving op overeenkomsten te controleren. Aan de andere kant is het voor gebruikers 
moeilijk om na te gaan welk werk beschermd is, welke vergoeding betaald moet worden en 
deze vergoeding aan de individuele rechthebbende te betalen. Ook hier zouden 
administratiekosten enorm zijn. De oprichting van incasso-organisaties, die de rechten van 
individuele rechthebbenden beheren, is daarom uit praktische en economische overwegingen 
eenvoudig.te verklaren. 

4 
Den uitgebreide term geeft goed aan dat dergelijke organisaties vaak meer doen dan alleen het collecteren van vergoedingen 

voor muziekgebruik. In het vervolg van het rapport zal echter voor het leesgemak alleen de term "incasso-organisatie" gebruikt 
worden. Bij het lezen daarvan dient dus in ogenschouw genomen te worden dat het niet alleen de feitelijke incasso betreft. 
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Hoewel sommige ook de belangen van rechthebbenden in algemene zin representeren, hebben 
deze incasso-organisaties vooral de functie om in contact te treden met gebruikers van 

muzikale werken, vergoedingen voor het gebruik te collecteren en de inkomsten onder de 
rechthebbenden te verdelen. De manier waarop dit proces verloopt, kan bij verschillende 
organisaties en per land verschillen, maar het principe is algemeen geldig. De inkomsten die 

een dergelijke organisatie kan genereren en de kosten die daar tegenover staan, zullen per 
rechthebbende voordeliger zijn dan wanneer hij dit op individuele basis zou proberen te doen. 
Vanwege dat felt zal het voor elke individuele rechthebbende aantrekkelijk zijn zich bij een 

collectieve organisatie aan te sluiten. Slechts in het geval dat de betaling die uit de verdeling 

van de inkomsten van een incasso-organisatie komen lager zijn dan wat iemand op 
individuele basis kan innen, verdwijnt dat voordeel. Dit lijkt gezien het grote aantal 

gebruikers niet erg waarschijnlijk, hoewel niet onmogelijk. Uit zuiver economische redenen 
is het voor een incasso-organisatie (en ook voor muziekgebruikers) van belang om zoveel 
mogelijk rechthebbenden aangesloten te hebben. Wanneer gebruikers echter sterk verschillen 
per categoric rechthebbenden, kan het zijn dat de marginale kosten van administratie hoger 
zijn dan de marginale opbrengsten. Vandaar dat er per categoric rechthebbenden 
verschillende incasso-organisaties bestaan. Op deze manier kunnen ook de specifieke 

belangen beter behartigd worden. 

Behalve het beschermen van de rechten van aangeslotenen, hebben incasso-organisaties dus 
ook de taak om licenties (=toestemming) voor het gebruik van muzikale werken af te geven, 

de vergoedingen hiervoor te incasseren en te verdelen en handhaving te garanderen. De twee 
meest gebruikte vormen van licenties voor gebruik zijn: 

• Blanket use license. Dit is de meest voorkomende licentievorm. De gebruiker krijgt door 

middel van een dergelijke licentie toestemming alle werken die door de incasso-
organisatie worden beheerd, te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat de gebruiker voor 
een groot deel zekerheid heeft over de legaliteit van het gebruik van elk muzikaal werk. 

Hij hoeft zich niet af te vragen of voor bepaalde werken apart toestemming gevraagd moet 
worden. Wederkerigheidcontracten tussen nationale incasso-organisaties geven de 
mogelijkheid om werken van rechthebbenden te gebruiken onafhankelijk van in welk land 

deze zich bevindt. 

• Per program license. Deze licentie geeft de gebruiker toestemming om alle 
geadministreerde werken alleen tijdens specifieke momenten (een bepaald programma) te 
gebruiken. De licentie kan hierdoor tegen een lagere vergoeding verkregen worden. Dit is 

voordelig voor een gebruiker die geen behoefte heeft op alle mogelijke momenten het 

aangeboden repertoire te gebruiken en bij voorbaat weet welke werken hij wet en welke hij 

niet wil gebruiken. 

Het geven van alternatieve licentievormen kan soms het gevolg zijn van een wettelijke 
bepaling of een gerechtelijke. Aan de andere kant kan het zijn dat de behoefte aan 
verschillende soorten licentievormen niet aanwezig is, omdat de complexiteit van een licentie 

die meet op feitelijk gebruik inspeelt vaak groter is. Dit zou kunnen leiden tot extra 

administratieve lasten. 

De vergoedingen voor het geven van licenties (of voor het gebruik van muzikale werken in 
die gevallen dat het geven van licenties niet praktisch is) kunnen op een aantal manieren 

verkregen worden. 

• Bij verkoop van opname apparatuur. Producenten van opname- en weergave-apparatuur 
kunnen een bepaald bedrag in rekening worden gebracht, omdat zij door de produktie van 

de apparatuur de verspreiding van muziek mogelijk maken. 
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• Bij aankoop van geluidsdragers. Personen die geluidsdragers kopen, zoals lege audio- en 
videotapes of opneembare CD's, zullen dit vooral doen om hierop muziek te kunnen zetten 
en deze vervolgens af te spelen in het openbaar of in een besloten ruimte. Hierdoor kan 
gebruik gemaakt worden van uitvoerende, mechanische en naburige rechten. Doordat dit 
gebruik vaak moeilijk te controleren is, kan de overheid besluiten een belasting op deze 
geluidsdragers te leggen, waarvan de opbrengsten vervolgens naar de rechthebbenden 
gesluisd kan worden. 

• Bij consumptie. In die gevallen dat gebruik wel te controleren is, kan door het afgeven van 
verschillende soorten licenties de vergoeding afgestemd worden op het specifieke gebruik 
van muzikale werken (als achtergrondmuziek of bij incidentele gebeurtenissen). 
Bovendien kan de licentie afgestemd zijn op een specifieke gebruikersgroep 
(supermarkten, discotheken, maar bijvoorbeeld ook vliegtuigmaatschappijen). 

De eerste twee manieren van het heffen van vergoedingen hebben meestal betrekking op het 
maken van thuiskopieen. Via de laatste manier is er een groot aantal verschillende methoden 
om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Dit zal vaak afbankelijk van de mate van het 
gebruik en de functie van de muziek, en op welke plaats de muziek openbaar wordt gemaakt. 

Het feit dat een incasso-organisatie uit economisch voordeel vaak zal streven naar 
maximalisering van de aangesloten rechthebbenden (waardoor bijna alle beschermde 
muzikale werken beheerd kunnen worden) en het feit dat het vergoedingsrecht door 
wetgeving is vastgelegd, zorgt ervoor dat zij een sterke positie inneemt. Dit leidt erin vele 
geval len toe dat er behoefte bestaat aan enige vorm van overheidstoezicht op de incasso-
organisaties zodat zij geen misbruik kunnen maken van hun positie. Hoewel het mogelijk is 
om tariefbepalingen bij de rechter aan te vechten als een gebruiker vindt dat zij zich niet met 
de wet conformeren, zijn er vaak andere, bemiddelende of toezichthoudende taken die een 
overheid voor haar rekening kan nemen. Zoals verder in dit rapport beschreven is, kan dit 
toezicht verscheidene vormen aannemen. 

lncasso Organisaties 

•Uitvoerende Rechten 

•Mechanische Rechten 

•Naburige Rechten 

In het bovenstaande figuur staan de verhoudingen van de verschillende betrokken partijen 
schematisch weergegeven. Dit figuur probeert deze verhoudingen zo alomvattend mogelijk 
aan te geven en heeft derhalve geen betrekking op een specifieke situatie. 

Figuur 1: Relatie tussen betrokken partijen 
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MUZIEKAUTEURSRECHT 

DE NEDERLANDSE SITUATIE 

In dit hoofdstuk wordt eerst de Nederlandse juridische muziekauteursrechtelijke en 
naburigrechtelijke situatie besproken vanuit de relevante wetgeving. Vervolgens wordt 
ingegaan op de economisch-juridische achtergronden en de praktijk van de bemiddelings- en 
incasso-organisaties BUMA en SENA. Tenslotte worden de gehanteerde tariefstructuren en 
de daarmee samenhangende problematiek besproken. 

Het auteursrecht 
In Nederland kent men sinds 1912 de Auteurswet (AW) die in lijn met de Berner Conventie 
het auteursrecht in artikel 1 als volgt definieert: 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, 
wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgende, om dit openbaar te maken en te 
verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. 5  

Muziek geniet in Nederland als werk van kunst auteursrechtelijke bescherming. 

Het groot en klein recht 
Allereerst dient te worden opgemerkt dat de Auteurswet in artikel 10 ten aanzien van een 
muziekwerk als een werk van kunst onderscheid maakt tussen het zogenaamde "groot en 
klein recht." Het groot recht omvat dramatisch-muzikale werken zoals opera, ballet, musical, 
cabaret en operette, terwij1 het klein recht betrekking heeft op de uitvoering van beschermde 
"muziekwerken, met of zonder woorden". 6  Onder het klein recht valt in Nederland ieder in 
het openbaar ten gehore brengen en uitzenden van een auteursrechtelijk beschermd muziek-
werk. Gezien de grote schaal en hoge frequentie waarmee in Nederland muziek wordt 
gebruikt, speelt het kleinrecht in economisch opzicht een veel grotere rol dan de meer 
incidentele uitvoeringen van groot recht. Het onderscheid is daarnaast van belang aangezien 
in het geval van grootrechtelijke muziekuitvoeringen de benodigde auteursrechtelijke 
toestemming voor gebruik op economisch eenvoudige wijze direct verleend wordt door de 
auteur dan wel door diens uitgever, zonder tussenkomst van een auteursrechtelijke bemidde-
lingsinstantie zoals BUMA. Daarmee is de gang van zaken rond de uitvoering van 
grootrechtelijke muziekwerken niet van belang voor dit onderzoek. 

De Wet op de Naburige Redden 
Nederland kent middels het naburig recht ook vermogensrechten toe aan de leveranciers van 
artistieke muzikale prestaties die geen muziekauteurs zijn. Sinds 1993 is in Nederland in 
navolging van de Conventie van Rome (en ten dele ook van de Conventie van Geneve) de 
Wet op de Naburige Rechten (WNR) van kracht. Daarriaast correspondeert de WNR met de 
Europese Richtlijn 92/100 EEG die de lidstaten voorschreef uiterlijk op 1 juli 1994 naburige 

5 De wettelijke beschermingstermijn voor de rechten van de auteur duurt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Tot voor kort 
bedroeg de bescherrningstermijn 50 jaar, maar deze periode is doorde EG Richtlijn 93/98 betreffende de hamionisatie van de 
beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten van oktober 1993 met 20 jaar verlengd. De motivatie 
voor de beslissing was de verhoging van de gemiddelde levensduur in de EU, waardoor een termijn van 50 jaar niet meer volstond 
voor de auteursrechtelijke bescherming van twee generaties. 
6 

Reinier A. de Jonge. Muziekrecht, theorie en praktijk van de Nederlandse muziekindustrie, Naarden, 1991. 
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rechten in te voeren. De Nederlandse wet geeft uitvoerend kunstenaars, 

fonogrammenproducenten en omroeporganisaties rechten ten aanzien van de exploitatie van 
hun prestaties door derden. De WNR gaat in een tweetal opzichten belangrijk verder dan het 
beschermingsniveau dat de CvR biedt; zo hebben uitvoerend kunstenaars en 
fonogrammenproducenten uitsluitende vermogensrechten op hun prestaties gekregen en 

bedraagt volgens artikel 12 WNR de wettelijke beschermingsterrnijn in Nederland geen 20 
maar 50 jaar. 

12.e uitvoerend kunstenaar 

Artikel 2, lid 1 WNR omschrijft de rechten van de uitvoerend kunstenaar als volgt: 

De uitvoerend kunstenaar heeft het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor 

een of meer van de volgende handelingen: 

a. het opnemen van een uitvoering; 

b. het reproduceren van een opname van een uitvoering; 

c. het verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een opname van 
een uitvoering of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doeleinden 

invoeren, aanbieden of in voorraad hebben; 

d. het uitzenden, heruitzenden of het op een andere wijze openbaar maken van een 
uitvoering of een opname van een uitvoering of een reproduktie daarvan. 8  

Vergelijkbaar met de muziekauteur heeft de uitvoerend kunstenaar in Nederland op grond van 
de WNR uitsluitende rechten met betrekking tot de exploitatie van zijn vertolking. Zonder 
toestemming van de uitvoerend kunstenaar is de opname, de reproduktie, de verspreiding van 

reprodukties en het in het openbaar ten gehore brengen of vertonen van de vertolking 

verboden. 9  Bij het vergelijken van de wettekst met de Auteurswet dienen de volgende 
verschillen te worden gesignaleerd. Onder "opname" verstaat de WNR het voor de eerste 
maal vastleggen van muzikale klanken. Met "reprodukties" worden latere vastleggingen, 
kopieen en/of bewerkingen van de eerste opname bedoeld. Waar de Auteurswet spreekt over 
"verveelvoudigen" is in de WNR gekozen voor de term "reproduceren". Deze terminologie 

sluit aan bij de CvR-teksten. Artikel 1 sub f WNR definieert reproduceren als "het 
vervaardigen van een of meer exemplaren van een opname of van een gedeelte daarvan". 

Daamaast correspondeert de formulering van het verspreidingsrecht als "het verkopen, 

afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een opname van een uitvoering of van een 
reproduktie daarvan dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad 

hebben" eveneens niet met de Auteurswet. 

Op het uitsluitend recht van de uitvoerend kunstenaar om toestemming te verlenen tot 
openbaarmaking van zijn vertolking maakt artikel 7 WNR echter een uitzondering voor wat 

betreft het muziekgebruik van commerciele fonogrammen (zie hieronder). 

7 
Artikel 12 WNR luidt: "Dc rechten die den Wet verleent vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen vanaf het einde van het 

jaar waarin (a) de uitvocring heeft plaatsgehad, voor unvoeringen: (b) het fonogram is vervaardigd, voor fonogrammen en voor 

daarop opgcnomen uitvocringen (...)". 
8 

Ann deze rechten zijn door de Wet van 21 december 1995 tot Wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige 

rechten naar aanleiding van de Europese Richtlijn 346/61 van november 1992, het recht van vergoeding voor het verhuren of 
uitIcnen van de artistieke prestatie toegevoegd. 
9 

Met uitzondering van niet-commercielc openbaannaking van de uitvoering in besloten familie- of kennissenkring, of daaraan • 

gelijk te stellen kring en uitvocringen zonder winstoogmerk ten behoeve van educatieve of wetenschappelijke doeleinden (artikel 

2. 1k13 en 4 WNR). 
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De fonogrammenproducent  

Artikel 6, lid l WNR verleent de fonogrammenproducent naar analogie met de uitvoerend 
kunstenaar de volgende rechten: 

Ook de fonogrammenproducent geniet absolute rechten met betrekking tot het openbaar 
maken en in het verkeer brengen van de door hem vervaardigde geluidsdragers. De producent 
is in lijn met de Conventie van Geneve ook beschermd tegen het ongeoorloofd reproduceren 
van zijn geluidsdragers en tegen de wederrechtelijke invoer van deze kopieen. 

Artikel 7 WNR maakt echter direct de volgende uitzondering op het openbaarmakingsrecht: 

10 . 
zie noot 8 

De producent van fonogrammen heeft het uitsluitend recht om toestemming te 
verlenen voor 
a. het reproduceren van een door hem vervaardigd fonogram; 
b. het verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een door hem 
vervaardigd fonogram of een reproduktie daarvan dan wel het voor die doeleinden 
invoeren, aanbieden of het in voorraad hebben; 
c. het uitzenden, het heruitzenden of het op een andere wijze openbaar maken van een 
door hem vervaardigd fonogram of een reproduktie daarvan I°  . 

Een voor commerciele doeleinden uitgebracht fonogram of een reproduktie daarvan 
kan zonder toestemming van de producent van het fonogram en de uitvoerend 
kunstenaar of hun rechtverkrijgenden worden uitgezonden of op een andere wijze 
openbaar gemaakt, mits daarvoor een billijke vergoeding wordt betaald. 

De financiele vergoeding komt volgens artikel 7, lid 3 zowel de uitvoerend kunstenaar als de 
fonogrammenproducent ten goede en dient gelijkelijk tussen beide rechthebbenden te worden 
verdeeld. Hiermee wijkt de WNR af van de CvR, die zich niet uitlaat over het repartitie-
aspect. De beperking van het eerder verleende uitsluitende openbaarmakingsrecht vindt zijn 
oorsprong in artikel 12 van de Conventie van Rome. Het toekennen van een verbodsrecht op 
secundair muziekgebruik (i.e. niet live) aan uitvoerend kunstenaars en fonogrammenpro-
ducenten ging een aantal landen destijds te ver. De WNR biedt echter een hoger bescher-
mingsniveau door het verbodsrecht op openbaarmaking slechts ten dele op te heffen. Name- 
I ijk al leen wanneer het gaat om het secundair gebruik van voor handelsdoeleinden 
uitgebrachte fonogrammen en belangrijker nog, alleen mits een geldelijke vergoeding voor 
het gebruik wordt betaald. Dat wil zeggen dat de toestemming van rechthebbenden alleen in 
het geval van billijke vergoeding niet vereist is. Artikel 12 CvR verleent naburig gerechtigden 
in het geheel geen uitsluitende rechten maar enkel het recht op een billijke vergoeding als het 
secundaire muziekgebruik reeds heeft plaatsgevonden. 

Dit voorbehoud op het uitsluitende openbaarmakingsrecht van uitvoerend kunstenaars en 
fonogrammenproducenten is een belangrijk verschil met de solide rechtspositie van de 
m uziekauteur. 

INCASSO-ORGANISATIES 
In Nederland zijn op het gebied van het muziekauteursrecht twee organisaties actief, BUMA 
voor de uitvoerende rechten en STEMRA voor de mechanische rechten. Op het gebied van de 
naburige rechten is SENA werkzaam. Hieronder worden deze organisaties kort besproken. 
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BUMA 

Rechtsbrou  

De Nederlandse auteursrechtelijke organisatie voor de uitvoerende re,chten is de vereniging 

BUMA, Bureau voor Muziekauteursrecht opgericht in 1913. Op grond van artikel 30a AW 

heeft BUMA als enige in Nederland Ministeriele toestemming voor "het als bedrijf verlenen 
van bemiddeling inzake het muziekauteursrecht, at dan niet met het oogmerk om winst te 
maken". Uit de omschrijving die artikel 30a AW geeft van het begrip muziekauteursrecht 

blijkt dat aan BUMA het beheer van het eerder beschreven klein recht toevertrouwd is. 

Bevoegdheden:  laemicIdeling, jncasso  g repartitie  

BUMA is gerechtigd standaardcondities voor het verlenen van toestemming voor de 
exploitatie van muziekwerken te formuleren (bemiddeling), waarbij in ruil voor een financiele 

vergoeding gebruik gemaakt mag worden van auteursrechtelijk beschermde werken (incasso). 
BUMA incasseerde in 1995 Fl. 126 miljoen, ten opzicht van Fl. 120 miljoen in 1994, voor 
een bestand van rond de 10.000 rechthebbenden. De vereniging BUMA incasseert voor corn-

ponisten, tekstdichters en daarnaast ook voor muziekuitgevers die bij BUMA zijn aangeslo-

ten. 
I I 

Naast de vertegenwoordiging van de Nederlandse muziekauteurs heeft BUMA ook weder-

kerigheidscontracten met de meeste van haar buitenlandse zusterorganisaties. BUMA 
bemiddelt en incasseert ook voor het gebruik van werken van bij buitenlandse bureaus 
aangesloten auteurs in Nederland. Hieruit volgt dat BUMA het zogenaamde "wereldreper-

toire" beheert, ongeveer 90% van de bestaande intemationale muziekwerken. BUMA sluit 
overigens slechts contracten met muziekgebruikers voor de exploitatie van het gehele door 

haar beheerde repertoire. 

Afgezien van deze vorm van blanket licensing zijn de contracten van BUMA bijzonder gedif-
ferentieerd, at naar gelang de aard van het gebruik en de marktvraag. Contracten voor muziek-
gebruik kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een enkele uitvoering of op een langduri-

ge periode, op primair of secundair muziekgebruik of op de specifieke situatie van de afzon-
derlijke muziekgebruiker. In verband met de gedifferentieerde contracten wijken de gehan-

teerde tarieven nogal eens van elkaar af (zie hieronder). 

De door BUMA gelnde vergoedingen worden na aftrek van gemaakte kosten via een punten-

systeem per uitgevoerd werk verdeeld over de componisten, tekstdichters en muziekuitgeve-

rijen. Als basis verdeelsleutel voor de repartitie geldt de regel 1/3 voor de componist, 1/3 voor 

de tekstschrijver en 1/3 voor de uitgever van het muziekwerk. 

Toezicht 

Op grond van artikel 30a AW staat BUMA gezien haar monopoliepositie onder toezicht van 
een Regeringscommissaris. De regeringscommissaris houdt namens de overheid toezicht op 
de werkwijze van BUMA. De regeringscommissaris is aanwezig bij bestuursvergaderingen 

van BUMA/STEMRA, heeft zitting in het de Raad van Toezicht van BUMA en houdt een 
jaarlijkse hoorzitting waarin "het veld" klachten over de werkwijze van BUMA kan 

I I 	. 
Munekuitgevers zijn van oudsher gelieerd aan muziekauteurs, hoewel ze in de loop der decennia venvijderd zijn geraakt van 

bun oorspronkelijke functie, het uitgeven van bladmuziek. Tegenwoordig zijn muziekuitgeverijen commerciele sponsors en 
promotors van artiesten geworden en in vele gevallen functioned onderdeel van platenmaatschappijen. Door middel van 
contracten dragen auteurs in mil voor allerhande financiele en promotionele activiteiten de uitgaverechten op hun (afzonderlijke) 
waken over aan de uitgever, die hiermee recht venverfl op ten deel van de repartitiegelden die BUMA incasseert. 
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voorleggen. De Regeringscommissaris ontvangt gemiddeld een a twee van deze klachten per 
jaar. 

STEMRA 
Nauw verwant met BUMA is de stichting STEMRA die in 1936 werd opgericht. De organi-
saties hebben een gedeelde directie. De Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproduc-
tierechten der Auteurs houdt zich bezig met het beheer van de mechanische rechten van 
auteurs. Ook STEMRA heeft wederkerigheidscontracten met buitenlandse zusterorganisaties. 
In tegenstelling tot BUMA heeft STEMRA geen wettelijk monopolie maar in de meeste 
gevallen sluiten muziekauteurs in Nederland zich ook aan bij STEMRA. STEMRA is tot op 
heden namelijk de enige organisatie die in Nederland licenties verleent aan 
fonogrammenproducenten voor het vastleggen van auteursrechtelijk beschermd werk op 
geluidsdragers. 

STEMRA heft voornamelijk van de platenindustrie. Dit gebeurt in de vorm van de inning van 
een zeker percentage van de verkoopprijs van de vervaardigde geluidsdragers. STEMRA 
incasseerde in 1995 Fl. 378,2 miljoen ten opzichte van Fl. 340,4 miljoen in 1994. 

STEMRA keert deze vergoeding na aftrek van gemaakte kosten uit aan de rechthebbenden. 
Gegeven het veel overzichtelijkere werkterrein van STEMRA zijn de kosten lager dan van 
BUMA die te maken heeft met een bijzonder gedecentraliseerd muziekgebruik. Standaard 
repartitieregel bij STEMRA is 1/2 van de vergoeding voor de componist en 1/2 voor de tekst-
dichter. lndien tekst en compositie bij een uitgever zijn ondergebracht luidt de verdeelsleutel 
1/3 componist, 1/3 tekstschrijver en 1/3 uitgever. 

SENA 

Rechtsbron 

In Nederland is sinds 1 juli 1993 SENA actief als incasso-organisatie op het gebied van de 
naburige rechten. De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten zetelt te Hilversum en 
vertegenwoordigt de uitvoerend kunstenaars en de fonogrammenproducenten. 

De stichting SENA vindt haar oorsprong in artikelen 7 en 15 WNR. Artikel 7 WNR stelt dat 
openbaarmaking van een commercieel fonogram of een reproduktie daarvan zonder 
toestemming van de rechthebbenden kan plaatsvinden, mits daar achteraf een billijke vergoe-
ding voor wordt betaald. Ingevolge artikel 15 WNR dient de vereiste billijke vergoeding te 
worden voldaan aan een door de Minister van Justitie aan te wijzen "representatieve 
rechtspersoon die met uitsluiting van anderen met de inning en de verdeling van deze ver-
goeding is belast". SENA heeft hiermee een volledig inningsmandaat aangezien de 
omschrijving "met uitsluiting van anderen" ook de rechthebbenden zelf betreft. Anders dan bij 
BUMA het geval is, zijn rechthebbenden direct wettelijk vertegenwoordigd door SENA. Men 
noemt SENA daarom ook wel een "eigen recht" organisatie. Voor de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van SENA is niet vereist dat de rechthebbenden zijn 
aangesloten in tegenstelling tot wat bij BUMA het geval is. 

Bevoegdheden  

SENA sluit namens de rechthebbenden contracten met gebruikers over de secundaire 
muziekexploitatie, incasseert de verschuldigde vergoedingen en verdeelt de vergoedingen na 
aftrek van gemaakte kosten onder de verschillende groepen van rechthebbenden. De repartitie 
door SENA geschiedt evenals bij BUMA aan de hand van een puntensysteem. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat de individuele uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten 
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relatief minder ontvangen dan auteurs, gegeven het felt dat zij de vergoedingen met veel meer 
rechthebbenden delen. 

SENA int sinds 1993 vergoedingen bij de publieke en commerciele media, regionale en 
lokale omroepen, het bedrijfsleven en bij individuele gebruikers. In 1995 incasseerde SENA 
Fl. 32,6 miljoen, ten opzichte van Fl. 3,8 miljoen in 1994. Hierbij dient te worden verrneld dat 
SENA de feitelijke incasso heeft uitbesteed aan het incassobureau Dun&Bradstreet. Sinds 
1993 werkt SENA actief aan samenwerking met buitenlandse zusterorganisaties. In 1995 
werd een wederkerigheidscontract gesloten met de Deense naburigrechtelijke incasso-organi-

satie. SENA bemiddelt en int in Nederland automatisch ook voor het gebruik van werken van 
buitenlandse rechthebbenden. Daar heeft SENA geen mandaat voor nodig. 

Toezicht 

Met betrekking tot het overheidstoezicht op de werkwijze van SENA schrijft artikel 15, lid 2 

WNR voor: 

"De in het eerste lid bedoelde rechtspersoon staat onder toezicht van een College van 
Toezicht, waarvan de leden worden benoemd door onze Minister van Justitie". 

SENA staat dus niet onder controle van een regeringscommissaris zoals BUMA maar onder 
een College van Toezicht. Dit College houdt een maal per jaar een hoorzitting waar mu-

ziekgebruikers klachten over de activiteiten van SENA kunnen opwerpen. 

TARIEFSTRUCTUREN EN INCASSO-PROBLEMATIEK 
Hieronder zullen eerst de door BUMA en SENA in 1996 gehanteerde tarieven en parameters 
voor muziekgebruik worden geinventariseerd. Vervolgens zal kort worden ingegaan op de 
problematiek rond de komst van een tweede incasso-organisatie (SENA) op de markt waar 

eerder alleen BUMA actief was. Tenslotte wordt de samenwerking tussen beide incasso-

organisaties besproken. 

Tarieven en parameters BUMA (1996) 
Voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek behorende tot het BUMA repertoire 
dient de muziekgebruiker vooraf over de toestemming van BUMA te beschiklcen. Deze 
toestemming verkrijgt de gebruiker door met BUMA een overeenkomst te sluiten, waarin een 

tarief wordt vastgesteld. BUMA stelt de hoogte van de tarieven vast in overleg met 
representanten van de muziekgebruikers. Op de hoogte van de tarieven zijn verschillende 

kortingen mogelijk: bij vooruitbetaling bedraagt de korting 33,3%, in het geval van 

collectieve contracten wordt het tarief met 20% gereduceerd. Deze tarieven zijn in algemene 
zin onder te verdelen in drie categorieen, gebaseerd op drie verschillende functies van de 

muziek die openbaar wordt gemaakt. 

Het gaat hier ten eerste om de zogenaamde achtergrondmuziek; niet live gespeelde 

mechanische muziek, die geen andere functie heeft dan de luisteraars -veelal op subliminaal 

niveau- als bijzaak te vermaken. Achtergrondmuziek wordt voomamelijk gebruikt in 

winkeicentra, restaurants en cafés. Vergoedingen voor mechanische achtergrondmuziek 
vormen de grootste bron van inkomsten voor BUMA in verband met het "grootverbruik". 

Daarnaast is er de categorie voorgrondmuziek, de eigenlijke basis van het 
muziekauteursrecht. Voorgrondmuziek heeft een primaire entertainmentrol. Het gaat hierbij 

om live concertmuziek, waarbij het publiek uitsluitend voor de muziek komt, zoals 

bijvoorbeeld bij muziekfestivals, popconcerten en andere live muziekevenementen. 
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Als laatste categoric is er de amusementsmuziek, die het midden houdt tussen de andere twee 
categorieen. Amusementsmuziek is live dan wel mechanische muziek, waarbij de muziek 
functioneert als secundair entertainment, veelal om op te dansen. Amusementsmuziek wordt 
bijvoorbeeld gebruikt in discotheken, dans- en muziekcafes. 

BUMA hanteert in 1996 de volgende zes relevante tariefgroepen waaraan verschillende 
parameters ten grondslag liggen, die hieronder in detail zullen worden besproken: (1) een 
Tarief Amusementsmuziek Horeca (2) een Tarief Mechanische Achtergrondmuziek, (3) een 
Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca, (4) een Tarief Mechanische 
Achtergrondmuziek Supermarkten, Zelfbedieningsbedrijven en Warenhuizen, (5) een Tarief 
Mechanische Achtergrondmuziek Fabrieken, Kantoren, Werkplaatsen en dergelijke en (6) een 
Algemeen Tarief. 

(1) Tarief Amusementsmuziek Horeca 
Het tarief is van toepassing op het commercieel ten gehore brengen van amusementsmuziek 
in een horecabedrijf,  , waarbij de uitkoopsom niet hoger is dan 10.000 gulden per optreden. I2  
Onder amusementsmuziek wordt onder andere verstaan: door levende krachten uitgevoerde 
muziek, die geen concertmuziek is, en/of langs mechanische weg voortgebrachte muziek die 
wordt aan- en/of afgekondigd (diskjockey) en/of waarop gedanst wordt. I3  Overeenkomsten 
kunnen worden gesloten per dag amusementsmuziek of als abonnement; per maand 
(doorlopend contract) en per jaar (doorlopend contract). De laatste optics zijn relatief 
goedkoper. In alle gevallen worden de volgende parameters gehanteerd: 

• de (bruto) oppervlakte in m 2  van de ruimte(n) waarin de muziek ten gehore wordt 
gebracht; 

• de entree- en/of consumptieprijs (tijdens muziek), waarbij 50% van de bruto-entreeprijs 
en 75% van het gemiddelde van de consumptieprijzen van bier, jenever en jus d'orange 
wordt aangehouden; 

• het aantal dagen waarop muziek ten gehore wordt gebracht. 

(2) Tarief Mechanische Achtergrondmuziek 
Dit tarief is van toepassing op elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van 
apparaten zoals jukebox, band- en cassetterecorder, platen- en CD-speler, apparaat voor 
speciale achtergrondmuziek, radio, tv, of een combinatie daarvan, ten gehore wordt gebracht 
tenzij een speciaal tarief voor mechanische achtergrondmuziek van toepassing is. Het gaat 
flier om het algemene tarief voor achtergrondmuziek. Gegeven de specifieke kenmerken van 
het gebruik van achtergrondmuziek in de horeca, door winkelbedrijven en "op de werkvloer" 
heeft BUMA voor elk van deze groepen een gedifferentieerd tarief in gebniik. BUMA sluit 
doorlopende overeenkomsten met mogelijkheden tot korting in geval van grootverbruik of 
collectieve overeenkomsten en daarnaast ook meer-maandelijkse contracten. De gehanteerde 
parameters zijn: 
• oppervlakte in m 2  van de ruimte waarin muziek te beluisteren is; 
• de functie van de muziek; 
• de bezoekersintensiteit; 
• de tijd die men doorbrengt in de ruimte waar muziek ten gehore wordt gebracht. 

Daarnaast maakt BUMA onderscheid bij de tariefbepaling voor mechanische 
achtergrondmuziek in twee categorieen van gebruik: 

I 2 De uitkoopsom is het bruto bedrag (excl.BTW) dat gevraagd wordt door het bureau dat optredens voor artiesten. musici, 
kunstenaars, discotheken, drive-in-shows en dergelijke boekt. 
13 

BUMA. Tarief Amusementsmuziek Horeca 1996, Amstelveen 1996. 
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• Categorie A (duurder): geluidswagens, schoolgebouwen, kunstijsbanen, muziek aan de 
gevel/of in de portiek van een individuele winkel, winkelcentra, straten, galerijen, 
passages, amusementshallen, bejaardentehuizen en ziekeninrichtingen. 

• Categorie B: winkels (met uitzondering van zelfbedieningsbedrijven, supermarkten en 
warenhuizen), fancy-fairs, tentoonstellingen, stands, natuurijsbanen, toonbanlczaken, 

videotheken, sportterreinen, stadions (geen ijsstadions) en sporthallen, sportruimten 
zonder horecavoorziening, zwembaden en sauna's, benzinestations. 

• Alle overige exploitaties van mechanische achtergrondmuziek vallen onder Categorie A. 

Enige voorbeelden van het gebruik van de parameters voor de verschillende categorieen: 
• Galerijen, straten, passages en winkelcentra (Categorie A) betalen voor de oppervlakte de 

lengte van de gevel waarlangs de muziek te horen is verrnenigvuldigd met 3. 
• De oppervlakte in m 2  van sportterreinen en stadions (Categorie B) wordt berekend door 

het aantal tribuneplaatsen te delen door 4. lndien er geen tribuneplaatsen zijn, geldt de 

oppervlakteklasse tot en met 100 m 2 . 

• Voor treinen, vliegtuigen en autobussen geldt het aantal zitplaatsen gedeeld door 2 als 

oppervlakte. 

(3) Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Horeca 
Zoals vermeld kent het Bedrijfschap Horeca een eigen tarief voor mechanische 
achtergrondmuziek bij BUMA. Dit tarief is van toepassing op elke vorm van 
achtergrondmuziek die door middel van apparaten zoals jukebox, band- en cassetterecorder, 

platen- en CD-speler, apparaat voor speciale achtergrondmuziek, radio, Pr, of een combinatie 

daarvan, ten gehore wordt gebracht in horecabedrijven en andere voor het publiek 
toegankelijke ruimten waar dranken en/of spijzen voor nuttiging ter plaatse worden verstrekt. 
Dit is het algemene tarief voor achtergrondmuziek. BUMA biedt voor het gebruik van 

achtergrondmuziek in horecagelegenheden een doorlopende jaarovereenkomst met 
kortingsmogelijkheden bij grootgebruik en diverse meer-maandelijkse overeenkomsten. Als 
enige parameter wordt de oppervlakte in m 2  van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is, 

gehanteerd. 

(4) Tarief Mechanische Achtergrondmziek Supermarkten, Zelfbedieningsbedrifren en 
Warenhuizen 
flit tarief is van toepassing op elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van 
apparaten zoals jukebox, band- en cassetterecorder, platen- en CD-speler, apparaat voor 

speciale achtergrondmuziek, radio, Pr, of een combinatie daarvan, ten gehore wordt gebracht 

in supermarkten, zelfbedieningsbedrijven en warenhuizen. BUMA biedt voor het gebruik van 
achtergrondmuziek in winkelbedrijven een doorlopende jaarovereenkomst met 
kortingsmogelijkheden bij grootgebruik (meerdere filialen) en diverse meer-maandelijkse 
overeenkomsten. Als enige parameter wordt de oppervlakte in m 2  van de ruimte waarin de 

muziek te beluisteren is, gehanteerd. 

(5) Tarief Mechanische Achtergrondmuziek Fabrieken, Kantoren, Werkplaatsen en dergelijke 
flit tarief is van toepassing op elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van 
apparaten zoals jukebox, band- en cassetterecorder, platen- en CD-speler, apparaat voor 
speciale achtergrondmuziek, radio, Pr, of een combinatie daarvan, ten gehore wordt gebracht 
in fabrieken, kantoren, werkplaatsen en dergelijke. BUMA biedt voor het gebruik van 
achtergrondmuziek in werkruimten een doorlopende jaarovereenkomst met 
kortingsmogelijkheden bij grootgebruik en diverse meer-maandelijkse overeenkomsten. Als 

basisparameters worden gehanteerd: 

• de oppervlakte in m 2  van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is; 

• het aantal personen dat de muziek kan beluisteren. 
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parameter 	oppervlakte 	aantal 	functie 	tijd 
in m2 	luisteraars 	muziek 	doorgebracht 

gebruiker 	 in ruimte 

Horeca 	 x 	
.  

Supermarkten e.d. 	 x  
Fabrieken e.d. 	 x 	 x 	 x 

Categoric A * 	 x 	 x 	x 	 x 

Categoric B ** 	 x 	 x 	x 	 x 

In verband met het felt dat de basisregel "hoe voter de ruimte, hoe meer luisteraars" niet 
altijd opgaat aangezien niet alle werkruimten i  even druk bezocht zijn, maakt BUMA voorts 
onderscheid tussen twee categorieen van ruimten: 
• Categoric A (druk bezocht): bedrijfsrestaurant of -kantine of soortgelijke over het 

algemeen druk bezochte ruimten. 
• Categoric B: showroom, hal, gang, lift en soortgelijke over het algemeen minder druk 

bezochte ruimten. 

Samenvattend geldt voor werkruimten de parameter van het aantal werknemers, terwij1 voor 
overige ruimten de oppervlakte in m 2  en de categorisering A/B met betrekking tot het aantal 
bezoekers wordt gehanteerd. 

(6)Algemeen Tarief 
Het algemene BUMA tarief is van toepassing op muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen 
door een of meer uitvoerend kunstenaars of door middel van mechanische apparatuur, ook 
wanneer dat muziekgebruik geschiedt binnen een evenement dat niet in het bijzonder op 
muziekgebruik gericht is, tenzij het Tarief Mechanische Achtergrondmuziek van toepassing 
is. Het Algemeen Tarief is ook van toepassing op het ten gehore brengen van 
amusementsmuziek in horecagelegenheden als de uitkoopsom hoger is dan 10.000 gulden per 
uitvoering en op elke vorm van muziekgebruik waarvoor geen speciaal tarief van BUMA 
geldt. BUMA sluit voor deze restcategorie muziek dagcontracten met de individuele 
muziekgebruikers, waarbij ter vaststelling van de hoogte van het tarief de volgende 
parameters wordt gebruikt: 

• oppervlakte van de ruimte waarin de muziek te beluisteren is; 
• percentage van de recette. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat (1) indien er geen sprake is van een recette of wanneer 
de uitkoopsom hoger is dan de recette, BUMA een percentage van de uitkoopsom als basis 
neemt. (2) De hoogte van het percentage bepaalt wordt door de gebruikte hoeveelheid van het 
door BUMA beheerde wereldrepertoire. 

Daarnaast gelden algemene tarieven voor bijzondere vormen van muziekgebruik, zoals 
openluchtuitvoeringen, muziek tijdens filmvoorstellingen en carillonbespelingen (per 
bespeling 14,75 gulden). 

Mechanische achtergrondmuziek BUMA 

14 
Onder werkruimte wordt verstaan: een niet voor het publiek toegankelijke ruimte waarin personeelsleden hun werkzaamheden 

verrichten. 

21 



Tariet 	 Parameter 	 Memo  

Discotheken 	 oppervlakte in m' 	 BUMA 

*Categorie A Algemeen Tarief geluidswagens, schoolgebouwen, kunstijsbanen, muziek aan 
de gevel/of in de portiek van een individuele winkel, winkelcentra, straten, galerijen, 
passages, amusementshallen, bejaardentehuizen en ziekeninrichtingen. 
**Categorie B Algemeen Tarief winkels (met uitzondering van zelfbedieningsbedrijven, 
supermarkten en warenhuizen), fancy-fairs, tentoonstellingen, stands, natuurijsbanen, 

toonbankzaken, videotheken, sportterreinen, stadions (geen ijsstadions) en sporthallen, 
sportruimten zonder horecavoorziening, zwembaden en sauna's, benzinestations. 

Tarieven en parameters SENA (1996) 

Voor het in het openbaar ten gehore brengen van op een geluidsdrager vastgelegde 

muziekwerken dient de gebruiker op grond van de WNR een vergoeding te betalen aan 
SENA, die deze bedragen incasseert namens de uitvoerende musici en de 
fonogrammenproducenten. Gebruikers sluiten na een onderhandelingsproces een 
overeenkomst met SENA over het muziekgebruik en de verschuldigde vergoeding. Het beleid 
van SENA is gericht op het sluiten van collectieve incasso-overeenkomsten met 
representatieve branche-organisaties. Bedrijven en instellingen die niet deelnemen aan een 
centrale regeling worden door SENA of het door haar ingeschakelde incassobureau op 

individuele basis rechtstreeks benaderd. In geval van centrale overeenkomsten biedt SENA 
een aantal kortingsmogelijkheden aangezien de incassokosten op deze wijze lager liggen. I5  

SENA baseert haar tarieven op de volgende uitgangspunten: 

• De functionaliteit van het muziekgebruik. 
• De vergoedingen welke door de bestaande Auteursrechten-organisaties worden 

gehanteerd in binnen- en buitenland. 

• Indien er sprake is van een zeer gering muziekgebruik zal desgewenst een percentage 
naar rato worden vastgesteld op basis van de van toepassing zijnde vergoeding. I6  

SENA hanteert eind 1996 ongeveer dertig verschillende tarieven en is in overleg of plant 
overleg met diverse gebruikers over een aantal ontwerptarieven. De tariefgroepen zijn 

geordend naar functionaliteit van de muziek, maar zijn niet zo gedifferentieerd als bij BUMA 

aangezien live muziekprestaties niet onder de verantwoordelijkheid van SENA vallen. SENA 

incasseert uitsluitend voor de categorie mechanische achtergrondmuziek. In aanvulling 

hierop int SENA ook voor het gebruik van amusementsmuziek in discotheken. Hieronder 
zullen de geaccepteerde tarieven en de gehanteerde parameters kort worden besproken. Ook 

zal worden aangegeven welke organisatie (SENA, BUMA, D&B) de daadwerkelijke incasso 

VOOr een bepaalde tariefgroep doet. Dun & Bradstreet int weliswaar rechtstreeks bij bepaalde 
bedrijven maar doet dit uiteraard altijd in naam van SENA. De kostenreductie die Dun & 
Bradstreet kan bewerkstelligen bij grootschalige incasso is voor SENA aanleiding geweest dit 

bedrijf bij het innen van de vergoedingen in te schakelen. 

SENA Tarieven openbaar gebruik amusementsmuziek 
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lien centrale overeenkomst houdt wider andere centrale facturatie (ten factuur aan de branche-organisatie) en verplichte 

aanlevering van een ledenlijst in. 
16 

SENA. Vergoedingen Openbaar Gebruik, Hilversum, oktober 1996. 
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Tarief 	 Parameter 	 Incasso 
1 	Horeca-ondememingen 

I / oppervlakte in m` 	 BUMA 
2 	Bedrijfsrestaurants 	 oppervlakte in in` 	 SENA/D&B  
3 	Algemeen-bedrijfsruimten 	 aantal fte's dat muziek kan horen i8 	SENA/D&B 
4 	Detailhandel-verkoopruimten 	 aantal fte's werkzaam in 	 SENA/D&B 

, verkoopruimte 
5 	Ziekenhuizen/verpleeginrichtingen 	 per erkend bed 	 SENA/D&B  
6 	Kermis attracties/attractieparken 	 per attractie 	 SENA/D&B 

naar omvang
19 

7 	Dansscholen 	 per dansschool c.q. dansruimte 	SENA  
8 	Sportscholen 	 oppervlakte in rri` 	 , SENA/D&B  
9 	Wacht- en/of behandelruimte medische sector " 	per wacht- en/of behandelruimte 	SENA/D&B 

10 	Videotheken 	 per videotheek 	 SENA/D&B  
11 	NVGD-Muziek verkooppunten 	 per winkel 	 , SENA  
12 	Verzorgingshuizen/Bejaardenhuizen 	 aantal inwoners 	 SENA 

per bejaardenhuis 
13 	Luchtvaartmaatschappijen 	 per type vliegtuig 	 SENA  
14 	Poppodia 	 oppervlakte in rn' 	 SENA/D&B  
15 	Basis en voortgezet onderwijs 	 per activiteit 	 BUMA-SENA  
16 	Muziek langs gevels of in winkelcentra 	 oppervlakte in m' (lengte van de 	SENA/D&B 

gevel man! 3)  
17 	Pedicure/Kappers/Massage & 	 aantal werknemers per vestiging 	SENA/D&B 

Schoonheidssalons  
18 	Balletscholen 	 aantal leerlingen per school 	SENA  
19 	Zwembaden/Sportfondsenbaden 	 oppervlakte in m 	 SENA/D&B  
20 	Schouwburgen/l'heaters & Concertgebouwen 	oppervlakte in m' 	 SENA/D&B  
21 	Club- Jeugd- en Buurthuizen 	 oppervlakte in m' 	 SENA  
22 	Supermarkten/ 	 aantal fte, lumpsum, 	 ' SENA 

Zelfbedieningswinkels 	 oppervlakte in m2  
23 	Bioscopen 	 per stoel 	 SENA/D&B  
24 	Amateur Volksdansgezelschappen 	 per volkdansgezelschap 	 SENA/D&B  
25 	Parkeergarages 	 oppervlakte in m' 	 SENA/D&B  
26 	Niet verpachte sportkantines NOC*NSF 	 per niet verpachte sportkantine 	SENA/D&B  
27 	Treinen-NS 	 per treinstel 	 SENA/D&B 

aantal reizigers 
, 28 	Garagebedrijven & Werkplaatsen 	 aantal fte dat muziek kan horen 	SENA/D&B  

29 	Justitiele lnrichtingen en Gevangenissen 	 oppervlakte in rn` van de ruimte 	SENA/D&B 
waarin muziek ten gehore wordt 
gebracht , 

SENA Tarieven openbaar gebruik mechanische achtergrondmuziek 

In de volgende tabel zijn de parameters zoals die door SENA en BUMA gebruikt worden 
voor een aantal groepen van gebruikers met elkaar vergeleken. De tabel laat zien dat SENA 
en BUMA voor bepaalde groepen niet dezelfde parameters gebruiken. Het totale aantal 
gebruikers binnen de gehanteerde categorieen verschilt echter aanzienlijk. Zo is er binnen de 
categorie "Luchtvaartmaatschappijen" slechts een kleine groep van betalers van 
vergoedingen, terwij1 er door de groep horeca-ondernemingen vele honderdtallen gebruikers 
omvat worden. 

17 Di 
	

. 	. 
t tarief geldt uasitutend voor bedrijven die zijn ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca. 

IS 
Onder fie verstaat men voltijds werknemers waarbij twee parttimers gelijk zijn aan den fte. 

19 
Voor de omvang hanteert SENA de categorieen Attractie klein, Attractie middelgroot en Attractie groot. Daamaast is voor 

scizoensbedrijven een vergoeding naar rato van toepassing. 
20 

Dit tarief is van toepassing voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, orthodontisten, medische groepspraktijken, 
homeopaten en osteopaten. 
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Vergelijking gebruik van parameters voor tarieven mechanische achtergrondmuziek SENA en 

BUMA 

Tariefindeling (SENA) 	 Parameter(s) SENA 	 Parameter(s) BUMA 
Mech. achtergrondmuziek 

Horeca-ondememingen 
Sportscholen 

Poppodia 

Muziek langs gevels of in winkelcentra 

Zwembaden/Sportfondsenbaden 

Parkeergarages 

Schouwburgen/Theaters, ad. 

Club- Jeugd- en Buurthuizen 

Algemeen-bedrijfsruimten 

Detailhandel-verkoopruimten 

Pedicure/Kappers/Massage & 
Schoonheidssalons 

Garagebedrijven & Werkplaatsen 

Supermarkten/Zeltbedieningswinkels 

Bioscopen 

Treinen-NS 

Luchtvaartmaatschappijen 

Verzorgingshuizen/Bejaardenhuizen  

Wacht- en/of behandelruimte medische 

sector 

Ziekenhuizen/verpleeginrichtingen 

Videotheken 

NVGD-Muziek verkooppunten 

Niet verpachte sportkantines 

Basis en voortgezet onderwijs 

Balletscholen 

Dansscholen 

oppervlalcte in rn` 

oppervialcte in m7  

oppervlakte in M7  

oppervlakte in m7 (lengte van de gevel in 

meters  maal 3)  	  

oppervlakte in m7  

oppervlakte  in m7  

oppervlakte in m7  

oppervialcte in m7  

aantal fte's 

aantal fie's 

aarital fte's 

aantal fte's 

aantal fte's & 
oppervlakte in m 2, lumpsum 

aarital stoelen 

aantal reizigers 

per type vliegtuig 

aantal inwoners 

per wacht- en/of behandelruimte 

aantal bedden 

per videotheek 

per winkel 

per sportkantine 

per activiteit 

aantal leerlingen 

per dansschool of -ruimte  
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oppervialcte in m 

oppervlakte in m 

oppervlakte in m` 

oppervlakte in m2  (lengte van de gevel 

in meters maul 3) 

oppervlakte in m 

oppervlakte in m 

oppervlakte in m 

oppervlakte in IT 

oppervlakte in m 

aantal fte's & 
oppervlakte in m 2  

oppervlakte in in 

aantal fte's & 
oppervlakte  in in 

oppervlakte in Mr  

oppervlakte  in m2  

oppervlakte in m2  (aantal zitplaatsen 

gedeeld door 2 ) 	  

oppervlakte in m2  (aantal zitplaatsen 

gedeeld door 2)  
aantal luisteraars & oppervlakte inn? 

oppervlakte in in 

oppervialcte in m 

oppervlakte in m 

oppervlakte in in 

oppervlakte in m` 

=fiat luisteraars & oppervlakte inn? 

oppervlakte in m 

oppervlakte in in 

Incasso-problematiek 
Zoals reeds eerder beschreven is, incasseren op dit moment in Nederland twee afzonderlijke 
organisaties bij grotendeels dezelfde gebruikersgroepen, voor wat gezien wordt als een en 
hetzelfde produkt. Dat het hierbij gaat am de belangenbehartiging van de rechten van twee 
verschillende groepen rechthebbenden lijkt niet altijd helder te zijn. Daamaast klagen gebruikers 
over de extra absolute kosten voor de openbaarmalcing van muziek en de toenemende 
administratieve lasten die met deze ontwikkeling gemoeid zijn. De gevraagde vergoedingen 
worden niet alleen in absolute zin als te hoog ervaren, maar leggen extra administratieve 
verplichtingen op aan ondememers. In het kader van dit onderzoek zijn deze klachten en de 
wijze waarop deze in de praktijk warden ondervonden niet verder onderzocht. Net  zou echter 

zinvol zijn de klachten beter in kaart te brengen en in een bredere context (dus niet alleen met 

betrekking tot het betalen van vergoedingen voor muziekauteursrechten) te plaatsen. 

De bovengeschetste problematiek betreft in feite voomamelijk de relatie tussen SENA en de 
gebruikers. Aangezien SENA een jonge organisatie in opbouw is, kampt ze met de 

gebruikelijke problemen van een new kid on the block. Len nieuwe speler op een gevestigde 

markt staat volop in de belangstelling. Het feit dat de stichting SENA in 1993 besloot haar 
incassotaak te laten uitvoeren door een particulier incassobureau aangezien het beleid van 



SENA erop gericht is een kleine, slagvaardige organisatie te zijn die primair gericht is op de 
repartitietaak, deed veel stof opwaaien. De directe (en effectieve) werkwijze van de 
ingehuurde incasso-instelling viel niet overal in goede aarde. 21  

Daarnaast raakt de introductie van een nieuwe groep rechthebbenden uiteraard ook de positie 
van BUMA. BUMA stelt echter dat de komst van SENA geen grote gevolgen heeft gehad 
voor haar eigen incassopraktijk. "Uiteindelijk zijn wij echter toch met een relatief beperkt 
aantal opzeggingen van muziekgebruikerscontracten geconfronteerd". 22  De markt lijkt de 
komst van een tweede incasso-organisatie geabsorbeerd te hebben. BUMA spreekt echter wel 
van een langere betalingstermijn voor een aantal gebruikers en een lichte stijging van het 
aantal wanbetalers, mogelijk veroorzaakt door de activiteiten van SENA. 

Samenwerking BUMA-SENA 
Na de oprichting van SENA in 1993 hebben BUMA en SENA in eerste instantie hun 
werkzaamheden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. SENA ontwikkelde daarbij als aparte 
ingestelde organisatie voor een verschillende groep van rechthebbenden haar eigen 
ondersteunings- en uitvoeringsapparaat. Voor een deel van deze aktiviteiten, ondermeer voor 
de incasso van de vergoedingen, schakelde zij Dun & Bradstreet in. Dit had als gevolg dat 
muziekgebruikers van verschillende organisaties verschillende facturen ontvingen. Het was 
de vele gebruikers echter niet altijd duidelijk waarom meerdere, van elkaar onafhankelijke, 
facturen voor het ogenschijnlijk zelfde product werden ontvangen. 

Beide incasso-organisaties waren zich bewust van deze overlap aan aktiviteiten en probeerden 
tot afspraken met elkaar te komen. Er werd om verschillende redenen (ondermeer kosten 
voor en dekkingsgraad van gedeelde aktiviteiten) echter geen overeenstemming bereikt. Als 
gevolg van aanhoudende klachten van gebrnikers over de betalingssituatie en op aandrang 
van de Minister van Justitie stelden SENA en BUMA in juni 1995 een protocol van 
samenwerking op. Dit protocol verwoordde de intentie om samen te werken op het gebied 
van het benaderen en treffen van regelingen met gebruikers om zodoende aan de klachten van 
gebruikers tegemoet te komen en de incasso doelmatiger te organiseren 23 . Op dat moment 
hebben de beide organisaties bovenstaande intentie tot samenwerking vertaald in concrete 
acties op de volgende terreinen: 

• gezamenlijke incasso (uitgevoerd door BUMA) bij de bij het Bedrijfschap Horeca 
aangesloten bedrijven; 

• gezamenlijke incasso (uitgevoerd door BUMA) op het gebied van de kabelmarkt; 
• gezamenlijke incasso (uitgevoerd door BUMA) ten aanzien van de openbaarmaking van 

muziekwerken bij onderwijsinstellingen; 
• BUMA/SENA-overlegplatform ter bevordering van de afstemming van de gehanteerde en 

de te hanteren tarieven en de bundeling van krachten op operationeel niveau. 

Ondanks het protocol zijn de klachten in een periode van anderhalf jaar niet verdwenen. 
Deze richten zich nog steeds op het feit dat bedrijven twee verschillende facturen ontvangen 
van twee verschillende organisaties. De vergoeding wordt bovendien via verschillende 
methoden berekend. De Minister van Justitie heeft daarom in augustus 1996 op een meer 
verdergaande vorrn van samenwerking tussen SENA en BUMA aangedrongen. Volgens de 

21 
Interessant in dit verband is het feit dat BUMA stelt dat ook zij in de jaren '70 problemen met "het veld" had in verband met 

een "te dwingende incasso". BUMA Buitendienst stapte te direct op de Horeca af, zonder dat BUMA de nodige naambekendheid 
aenoot en het de gebruikers duidelijk was waarvoor en op grond waarvan de organisatie een financiele vergoeding inde. 

BUMA-STEMRA, Jaarverslag 1995, Amstelveen 1996. 
23 

'Protocol BUMA-SENA", d.d. 7 juni 1995 

25 



brief" die de Minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, hebben beide organisaties 
toegezegd om aan verdergaande samenwerking inhoud en prioriteit te geven. 

24 
Brief Minister van Justitie ean de Voorzitter van de Tweet Kamer der Staten-Genereal, d.d. 26 augustus 1996, met betrekking 

tot "Administratieve lasten" (575417/96/6). 

26 



RESULTATEN UIT HET INTERNATIONALE ONDERZOEK25  

In dit hoofdstuk geven we in eerste instantie een beschrijving van de situatie in elk van de 
onderzochte landen. Deze beschrijving, die per land gegeven wordt, volgt zo veel mogelijk 
dezelfde structuur. Allereerst wordt de achtergrond van de totstandkoming van de huidige 
wetgeving gegeven. De invulling van wetgeving op het gebied van auteursrechten en 
naburige rechten wordt op specifieke punten behandeld: de positie van rechthebbenden, 
verschillen tussen auteursrecht en naburig recht, de rol van incasso-organisaties en de 
bepaling van de relatie tussen deze organisaties en rechthebbenden. Vervolgens komen de 
bepalingen van overheidstoezicht aan de beurt en, waar relevant, de invulling die daar in de 
praktijk aan wordt gegeven. Als de tariefbepaling in wettelijke regelingen is vastgelegd wordt 
aangegeven hoe dat is geregeld. Anders wordt de tariefbepaling in het deel over de betrokken 
incasso-organisaties beschreven. Besloten wordt met eventuele problemen die zich in de 
bestudeerde landen voordoen. De vormen van toezicht zijn waar van toepassing in twee 
categorieen gesplitst. Aan de ene kant vindt toezicht plaats op het functioneren van incasso-
organisaties als een bedrijf. Aan de andere kant vindt toezicht plaats op het bepalen van de 
feitelijke vergoedingen voor muziekgebruik. 

In het daarop volgende hoofdstuk hebben we de informatie die we in elk van de landen 
gevonden hebben met elkaar vergeleken. Allereerst laten we zien hoe de systemen in elk van 
de landen zich tot elkaar verhouden. Vragen zoals "hoeveel organisaties zijn actief, welk 
werk wordt beschermd, hoe wordt de incasso gedaan" worden hiermee beantwoord en de 
verschillen die tussen landen bestaan, verduidelijkt. Vervolgens worden de gebruikte 
parameters per organisatie tegen elkaar afgezet. 

Landen 

Rechten 

Uitvoerende SABAM GEMA 
rechten 

Naburige 	I  SIMIM 	GVL 
rechten 	, URADEX 

Dmultslana—  Frankiijk.—  verer—gia—TvaiiiT 
Koninkrijk 
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SACEM PRS 	ST1M 

Mechanische SABAM GEMA SDRM 'MCPS 	NCB 
rechten 

• SPRE 	PPL 
ADAM I 

SPEDIDAM 
SPPF 
SCPP 

SAMI 
'FPI 

Om het lezen van de landenbeschrijvingen te vereenvoudigen, wordt in het volgende figuur 
een algemeen overzicht van de landen per vorm van rechtsbescherming gegeven. 

25 Van een aantal organisaties is ondanks herhaalde verzoeken geen specifieke informatie over tarieven en parameters ontvangen. 
In die gevallen zijn de situaties in meet algemene termen beschreven. 



INCASSO-ORGANISATIES 

BELGIE2g  

Belgie kent sinds juni 1994 een nieuwe Wet betreffende het Auteursrecht en de Naburige 
Rechten, waardoor Seigle voldoet aan de Europese Richtlijn 92/100 en de Conventie van 
Rome. De belangrijkste nieuwe elementen die zijn opgenomen in de wetgeving betreffen de 
erkenning van de naburige rechten, de hannonisatie en verlenging van de 
beschermingsterrnijn op het auteursrecht en bepaalde naburige rechten, de introductie van het 

leen- en verhuurrecht en een aantal bepalingen omtrent kabel- en satellietdoorgifte. In Seigle 

zijn een drietal incasso-organisaties actief op het gebied van het muziekauteursrecht en de 
naburige rechten. SABAM vertegenwoordigt de Belgische muziekauteurs, URADEX de 
uitvoerend kunstenaars en SIMIM/IFPI de fonogrammenproducenten. Zodoende is in Belgie 
sprake van een organisatorische scheiding tussen de verschillende groepen van naburig 

rechthebbenden. 

SABAM 
De grootste en economisch belangrijkste bemiddelings- en incasso-organisatie is SABAM, 

Societe d'Auteurs Beige- Belgische Auteurs Maatschappij. SABAM is volgens haar statuten 

een pluridisciplinaire auteursvereniging en vertegenwoordigt niet alleen muziekauteurs 

(componisten en tekstschrijvers) maar ook auteurs van werken van letterkunde en andere 
kunsten. SABAM telt als overkoepelende auteursvereniging ongeveer 20.000 leden, 
waaronder toneelauteurs, vertalers, beeldhouwers, fotografen en dichters. De vennootschap 
werd in 1922 opgericht en de minimum duur van het lidmaatschap bedraagt 2 jaar. 

Bevoegdheden 

SABAM heeft geen wettelijk monopolie, maar is door het Belgische Ministerie van Justitie 
erkend als "Vennootschap voor het beheer van de rechten" op het gebied van het auteursrecht, 

zoals bedoeld in artikel 65 van de Wet betreffende het Auteursrecht en de Naburige Rechten. 
Teneinde concurrentie niet uit te sluiten stelt de wet dat "beheersverenigingen" die in Belgie 
wi I len opereren op het gebied van de auteurs- en naburige rechten, over een vergunning van 

het Ministerie van Justitie dienen te beschikken. Deze vergunning is in principe te verkrijgen 

wanneer de organisatie voldoet aan een aantal economische en juridische criteria. 

SABAM ontleent haar directe bevoegdheden aan de overdracht van een deel van de rechten 

van de bij haar aangesloten muziekauteurs. Muziekauteurs doen bij lidmaatschap van 
SABAM afstand van hun uitvoerings- en mechanisch reproduktierechten, op zowel huidige 

als toekomstige werken. Artikel 10 van de Statuten van SABAM zegt hierover: 

Wie vennoot wordt staat zijn auteurs- of naburige rechten waarvan hij rechthebbende 
is of ml worden aan de Vennootschap af. Dit gebeurt in overeenstemming met het 
contract van fiduciaire afstand dat wordt gesloten tussen de vennoot en de 

Vennootschap.27  

26 
In dit en de volgende hoofdstukken zijn alle geldbedragen naar Nederlandse guldens geconverteerd. Hiervoor is de 

conversiekoers van 1 november 1996 gebruikt, een datum die in het midden van de periode van de dataverzameling lag. De 

volgende conversiekoersen zijn gehanteerd: 100 BEF = f5.44; 100 DEM = f 112,11; £100 = /278.93; 100 FrF =f33.27; 100 SEK 

71/25.43. 

SABAM. Statuten der SABAM. Brussel, 1996. 
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Artikel 1 van de Statuten van SABAM stelt ten aanzien van haar taken: 

De Vennootschap heeft tot doe het innen en verdelen, administreren en beheren, in 
de ruimste zin van het woord, van alle auteurs- en naburige rechten, in Belgie en in 
het buitenland, voor zichzelf, voor haar vennoten, voor mandanten en briefwisselende 
vennoten. Zij int en verdeelt voormelde rechten. 28  

SABAM beschermt op het gebied van muziek de werken van de bij haar aangesloten 
muziekauteurs. SABAM houdt zowel toezicht op het uitvoeren van auteursrechtelijk 
beschermde muziekwerken in Belgie als op de mechanische reproduktie daarvan. SABAM 
controleert het gebruik van de mechanische rechten in samenwerking met de overkoepelende 
organisaties van fonogrammenproducenten BIEM/IFPI. In het kader van dit onderzoek zal 
verder alleen worden ingegaan op het beheer van de uitvoerende rechten. Daartoe sluit 
SABAM contracten met muziekgebruikers. In ruil voor een financiele vergoeding mogen de 
beschermde muziekwerken worden uitgevoerd. SABAM int de vergoeding en verdeelt deze 
"na aanzuivering van alle schulden en kosten van de vereffening" onder de rechthebbenden. 
De repartitie geschiedt aan de hand van een puntensysteem. Als basisregel hanteert SABAM 
1/3 componist, 1/3 tekstschrijver en 1/3 muziekuitgever. 

Toezicht  

Aangezien SABAM een de facto monopoliepositie geniet, is overheidstoezicht in de nieuwe 
Belgische auteurswet verankerd. SABAM wordt als"vennootsschap voor het beheer van 
rechten" door de nieuwe wetgeving onderworpen aan het verplichte toezicht door een 
Commissaris van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Eventuele wijziging van de goedgekeurde 
Statuten van SABAM, de jaarrekening, de tarieven en het repartitiereglement staan onder 
controle van het Belgische Ministerie van Justitie. Daartoe is in 1994 een Staatscontroleur 
aangewezen die bij SABAM toezicht zal houden op de naleving van de wet en de statuten. 

lncassopraktijk n tarieven 

SABAM sluit contracten met branche-organisaties en de individuele gebruikers van 
auteursrechtelijk beschermde muziekwerken. Facturen worden altijd geadresseerd aan de 
particuliere gebruiker en niet aan de overkoepelende organen met wie wel contracten over de 
uitvoering van muziek zijn gesloten. In maart 1996 had SABAM ongeveer 108.025 
individuele contracten met gebruikers, waarvan 44.000 met horecagelegenheden en 37.356 
met winkelbedrijven. SABAM discussieert in het algemeen nooit met de diverse 
beroepsverenigingen over de hoogte van haar tarieven, deze zijn historisch gegroeid en 
geabsorbeerd door de markt. Voor de wet van 1994 was er geen overheidstoezicht (noch door 
Justitie noch door Economische Zaken) op de totstandkoming van SABAM tarieven. 

U'RADEX 
De naburige rechten van de uitvoerend kunstenaars in Belgie worden beheerd door de 
vereniging URADEX, Uitvoerdersrechten- Association des Droits Executants. URADEX 
werd in 1974 opgericht als een belangenvereniging van artiesten uit diverse disciplines. Tot 
de invoer van de Wet betreffende het Auteursrecht en de Naburige Rechten in 1994 had 
URADEX slechts een overeenkomst op vrijwillige basis met de Belgische publieke omroepen 
met betrekking tot het betalen van een vergoeding voor het gebruikte werk 9 . SABAM 
incasseerde voor URADEX, URADEX keerde uit aan haar leden. URADEX is gehuisvest in 
hetzelfde pand als SABAM en maakt gebruik van SABAM's infrastructuur. Sinds de 

28 
SABAM, Statuten der SABAM. Brussel, 1996. 

Dcze overeenkomst is afgesloten met de Belgische afdeling van IFP1 die de vergoeding deelt met URADEX. 
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invoering van de nieuwe wet verlcrijgt URADEX echter meer naambekendheid als 

zelfstandige organisatie. SABAM en URADEX delen echter wel een deel van bun achterban; 
vele muziekauteurs zijn ook vertolkers van werken. De vereniging telt in 1996 ongeveer 
4.000 leden, voornamelijk acteurs, uitvoerend muzikanten en orkestverenigingen. 

&SS=Widen 

Tot 1994 deed SABAM namens URADEX de zeer beperkte incasso voor de uitvoerend 
kunstenaars. De wet van 1994 bracht echter verandering in deze situatie. Artikel 42 van de 

Belgische auteurswet: 

Het gebruik van fonogrammen geeft (...) de uitvoerend kunstenaars en de producenten 

recht op een billijke vergoeding, ongeacht de plaats waar die fonogrammen zijn 
vastgelegd. De vergoeding wordt door de personen die de handelingen bepaald in 
artikel 41 verrichten betaald aan de in hoofdstuk VII van deze wet bedoelde 

vennootschappen voor het beheer van de rechten. 

Is er binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze wet omtrent die vergoeding 
geen overeenstemming tussen die vennootschappen voor beheer van de rechten en de 
organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, dan wordt het bedrag ervan 
bepaald door een commissie voorgezeten door een magistraat die wordt aangewezen 

door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. 

Deze commissie bestaat voor de ene helft uit personen aangewezen door de 
vennootschappen voor het beheer van de rechten en voor de andere helft uit personen 
aangewezen door de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn. 
De vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de 

vergoeding verschuldigd zijn, worden aangewezen door de minister die bevoegd is 
voor het auteursrecht. Degenen die de vergoeding verschuldigd zijn, moeten 
overeenkomstig de eisen van de redelijkheid de inlichtingen meedelen die nuttig zijn 
voor de inning en de verdeling van de rechten. De commissie bepaalt op welke wijze de 
inlichtingen en stukken worden verstrekt. De commissie beslist bij meerderheid van 
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De 

beslissingen van de commissie worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
Ze worden bij koninklijk besluit bindend verklaard ten aanzien van derden. 3°  

Dit artikel introduceerde in 1994 het vergoedingsrecht voor uitvoerend kunstenaars en 
fonogrammenproducenten en stelde dat binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet 
overeenkomst over de tarieven moest warden bereikt. Hoewel de Belgische Minister van 
Justitie een commissie heeft geformeerd waarin 11 personen van de zijde van de 
rechthebbenden (URADEX voor de uitvoerend kunstenaars en SIMIM voor de producenten) 
en 11 personen van de gebruikerskant zitting hebben, zijn er nog geen tarieven vastgesteld. 

Deze zitting heeft op 20 november 1996 plaatsgevonden. Het lijkt duidelijk dat de tarieven 
voor secundair gebruik van door de naburige rechten beschermde werken een percentage 
zullen gaan bedragen van de auteurstarieven maar de voorgestelde tarieven worden strikt 
geheim gehouden. SABAM is verzocht om haar tarieven inzichtelijk te maken ten behoeve 
van "de commissie voor de billijke vergoeding". De problemen rand het vaststellen van de 
billijke vergoeding worden veroorzaakt door de gebrekkige samenwerking tussen URADEX 
en SIMIM enerzijds en het conflict tussen de gebruikers en de rechthebbenden-organisaties 
over de hoogte van de tarieven anderzijds. Bij Ministerieel besluit van 28 juni 1996 zijn de 
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organ isaties aangewezen die het beheer van de rechten voor rekening moeten nemen en die de 
vergoeding verschuldigd zijn. De feitelijke incasso is daarin niet geregeld. 

31 



DUITSLAND 

De rechten van tekstschrijvers, componisten, uitvoerend kunstenaars, fonogrammen- en 

videoproducenten en soortgelijke worden in Duitsland omvat in den wetgeving, de Gesetz 
fiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) van 1965. Sinds 1965 hebben wel een 
aantal aanpassingen maar geen structurele veranderingen van de wet plaatsgevonden. Zoals 
de wetstitel al te zien geeft, is er in de wet een tweedeling aangebracht voor auteursrechten 

aan de ene en aanverwante, naburige rechten aan de andere kant. De wet van 1965 is een 
samenvoeging van twee aparte wetten, de Auteurswet en de Wet op muzikale en literaire 

werken. Deze samenvoeging geeft een goede indicatie van de mate van overeenstemming 
tussen de posities van beide groepen rechthebbenden. 

De meest markante verschillen betreffen de termijn van bescherming en de beperkingen op 
het naburig recht van uitvoerend kunstenaars die niet voor auteurs gelden. Waar het 
auteursrecht een termijn van 70 jaar na de dood van een componist of tekstschrijver beslaat, 
geldt voor uitvoerend kunstenaars dat het eigendomsrecht slechts voor een periode van 50 jaar 

na de vastlegging van de uitvoering bestaat. In tegenstelling tot auteurs kunnen uitvoerend 
kunstenaars geen toestemming onthouden op het verspreiden van uitvoeringen nadat 
toestemming is gegeven voor het vastleggen van de uitvoering. De uitvoerende kunstenaars 

hebben dus geen uitsluitende rechten, maar wet recht op vergoeding. 

Andere beperkingen die voor zowel de auteurs- als de naburige rechten gelden, hebben 

betrekking op particulier !ebruik 31  , het gebruik van individuele kopieen voor niet-

commerciele doeleinden 3  en het zonder toestemming produceren van fonogrammen nadat 

een producent daar al toestemming voor heeft gekregen. 

Artikel 12 van de Conventie van Rome laat open aan wie de vergoeding voor secundaire 

exploitatie van naburige rechten betaald moet worden. In Duitsland zijn de uitvoerend 
kunstenaars als eerste aangewezen voor het ontvangen van de vergoedingen. 
Fonogrammenproducenten hebben echter recht op een redelijk dee' hiervan. 

In de wet is verder aangegeven dat rechthebbenden zelf vrij zijn am tot overeenstemming te 
komen met gebruikers van hun werken en direct kunnen onderhandelen over een vergoeding 
voor het gebruik. Ze kunnen de administratie van bun rechten en de inning van vergoedingen 

echter oak overlaten aan incasso-organisaties. Dit wordt slechts voor het "grootrecht" 
gedaan. Zoals in het eerste deel van dit rapport at is aangegeven, is de individuele 
administratie van "kleine rechten" nauwelijks haalbaar. In de UrhG wordt de rol en functie 
van incasso-organisatie slechts zeer beperkt aangegeven. De reden hiervoor is dat er in 
Duitsland aparte wetgeving over deze organisaties bestaat. Daarin worden de rechten en 

plichten van incasso-organisatie zeer expliciet omschreven. 

De Urheberrechtswahrnehmungsgesetz 
De memorie van toelichting op de Urheberrechtswahrnehmungsgesetz (UrhWG) geeft de 

bestaansreden voor een aparte wet die de administratie van auteursrechten van richtlijnen 
voorziet. Een auteur bezit in beginsel een monopolie over het gebruik van zijn werk doordat 
er in de UrhG een uitsluitend recht is verleend. Als deze individuele rechthebbenden zich 
verenigen in een organisatie verschaft deze zich een monopolie bij afwezigheid van andere 

3i 
Daarentegen kunnen rechthebbenden van vervaardigers van opname-apparatuur wel een vergoeding verlangen. Deze 

vcrgoeding is tot ten maximum van 5% van de verkoopopbrengst beperkt. 
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soortgelijke organisaties. Door middel van wederkerigheidsovereenkomsten met 
zusterorganisaties in het buitenland is er zelfs min of meer sprake van een wereldmonopolie 
op het gebruik van muziek of andere creatieve werken. 

De Duitse wetgever wijst niet een bepaalde rechtspersoon aan die het alleenrecht heeft op de 
inning en distributie van vergoedingen. De wetgever gaat er aan de ander kant wel vanuit dat 
een monopolie op een bepaald gebied van (muziek)auteursrechten de meest geschikte vorrn is 
om de positie van rechthebbenden te bescherrnen. Zowel de rechthebbenden als de 
gebruikers zijn bier het meest mee gebaat. Desondanks werd het wel noodzakelijk geacht de 
activiteiten van incasso-organisaties binnen een raamwerk te plaatsen. Dit raamwerk is 
gegeven door het Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. 

In deze wet worden bepalingen met betrekking tot een viertal zaken gegeven: 
1. de oprichting van een incasso-organisatie 
2. de verplichtingen van een incasso-organisatie 
3. de tariefstelling en de arbitrage in geval van conflict 
4. het toezicht op een incasso-organisatie 

ledereen die het collectieve beheer van rechten en de inning van vergoedingen voor gebruik 
van de rechten zoals aangegeven in de UrhG wil ondernemen, moet hiervoor in Duitsland 
toestemming van het Deutsches Patentamt hebben. Deze organisatie is naast het verlenen van 
toestemming voor oprichting ook belast met het toezicht over alle incasso-organisaties in 
Duitsland. Toestemming kan bijvoorbeeld ontzegd worden wanneer de aanvrager geen 
vertrouwenspositie geniet of wanneer de economische basis voor een effectieve administratie 
van de rechten ontbreekt. 

lncasso-organisaties hebben verplichtingen ten opzichte van zowel de rechthebbenden als de 
gebruikers van muzikale en creatieve werken. Allereerst is een dergelijke organisatie 
verplicht, voor iedere rechthebbende die hiertoe verzoekt, de administratie van zijn rechten en 
daaruit volgende claims voor rekening te nemen. Deze verplichting komt voort uit het feit dat 
de economische gevolgen van het weigeren van lidmaatschap voor een rechthebbende erg 
negatief zullen zijn. Slechts wanneer opname van de individuele rechthebbende tot een 
onredelijke belasting voor de organisatie zou leiden, kan deze geweigerd worden. De 
verplichting tot vertegenwoordiging geldt ook voor niet-Duitse ingezetenen en voor burgers 
van EU-lidstaten. Hoewel rechthebbenden in principe ook zelf bun belangen kunnen 
vertegenwoordigen, vertegenwoordigt een incasso-organisatie bij het innen van vergoedingen 
al le rechthebbenden. Zij treedt hierbij op als een eigen rechtspersoon en kan daar als zodanig 
ook op worden aangesproken. Slechts in het geval dat er meer incasso-organisaties voor 
hetzelfde rechtstype bestaan (by. in de V.S. beheren drie organisaties de belangen van 
componisten en tekstschrijvers) geldt de regeling, dat zij voor alle rechthebbenden optreedt, 
niet. De rechthebbenden dragen bun rechten over aan de incasso-organisatie. Die mag 
vervolgens hiervan alleen gebruik maken voor die specifieke doeleinden die in haar mandaat 
omschreven staan. 

De gebruikers zijn verplicht een ieder die dit verzoekt onder redelijke voorwaarden een 
licentie voor gebruik te geven. De verplichting geldt overigens niet voor rechthebbenden die 
zich niet bij een incasso-organisatie hebben aangesloten en lijkt dus in grote mate ingegeven 
door eventueel misbruik dat een organisatie van zijn monopoliepositie zou kunnen maken. 
Twee bijkomende verplichtingen van totaal andere aard betreffen het opzetten van sociale- en 
ondersteuningsfondsen voor de rechthebbenden en het bevorderen van cultured l belangrijke 
werken en uitvoeringen bij de verdelingen van de opbrengsten. 
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In de UrhWG worden de incasso-organisaties aangewezen als rechtspersoon die de tarieven 
voor verreding van het gebruik of exploitatie van de rechtsbeschermde werken 
bepalen. 3  Ook de basis voor het berekenen van deze tarieven staat in de wet aangegeven. De 
tarieven moeten een afgeleide zijn van het geldelijk gewin als gevolg van het gebruik van een 
beschermd werk. De wet geeft echter genoeg speelruimte om oak andere "adequate criteria" 
toe te laten voor het bepalen van het tarief. Deze moeten dan wel in relatie staan met de 
opbrengsten en uitgaven als gevolg van de exploitatie van een muzikaal werk. 

Incasso-organisaties zijn verplicht indien mogelijk collectieve verdragen met gebruikers af te 
sluiten. In deze gevallen wordt het tarief bepaald als gevolg van onderhandelingen. Het tarief 
dat in deze onderhandelingen bereikt worth, geldt alleen voor die gebruikers die bij de 
desbetreffende groep zijn aangesloten. Wettelijk zijn incasso-organisaties verplicht 
collectieve contracten af te sluiten met organisaties die alle gebruikers van een bepaalde groep 
omvatten (by. restaurants, MKB). De mogelijkheid hiertoe hangt uiteraard af van de 
organisatiegraad van gebruikers. 

Wanneer geen overeenstemming over het gebruik van beschermde werken, de licensering 
ervan, de hoogte van de vergoeding of de verandering van een collectief contract bereikt kan 
worden, kunnen beide partijen een oordeel vragen van de Schiedstelle. Deze is de eerst te 
benaderen arbitraire organisatie. Deze arbitrageraad is onafhankelijk en wordt voorgezeten 
door een vertegenwoordiger van het Deutsches Patentamt. Alle leden moeten rechters zijn en 
worden benoemd door het federale ministerie van justitie. De arbitrageraad moet altijd als 
eerste instantie uitspraak doen over die conflicten waar onenigheid over tarieven een rol 
speeIt. Dit zorgt ervoor dat de specifieke kennis over auteurs- en naburigrechtelijke zaken die 
zich in deze raad bevindt, gebruikt kan warden in civiele rechtszaken. Vervolgens kan na een 
uitspraak van de arbitrageraad oak nonnale gerechtelijke procedures gevolgd worden. Voor 
conflicten over collectieve contracten kan alleen appil bij een specifiek gerechtshof gedaan 
worden. In de praktijk maken rechthebbenden regelmatig gebruik van de arbitrageraad. Zij 
kunnen namelijk niet de tarieven eenzijdig opleggen. Gebruikersgroepen hoeven tarieven die 
aan hen voorgelegd zijn niet te accepteren. 

Naast het toezicht dat het Deutsches Patentamt uitoefent op de oprichting van een incasso-
organisatie, ziet het oak op het feitelijk functioneren van deze organisaties toe. Om dit te 
kunnen doen kan het Patentamt infommtie opvragen die verplicht geleverd moet worden door 
de incasso-organisatie. Hieronder vallen gegevens over amenderingen van de statuten, de 
tarieven en veranderingen daarvan, de collectieve contracten die afgesioten zijn, de 
overeenstemmingen met buitenlandse organisaties, jaarverslagen en -rekeningen en 
dergelijke. Het Patentamt is niet de enige organisatie die toezicht kan uitoefenen op incasso-
organisaties. In het kader van Wet tegen Concurrentiebeperkingen bekijkt het 
Bundeslcartelamt of de incasso-organisaties zich houden aan de bepalingen van de wet en 
geen misbruik maken van hun positie. Tezatnen met het Kartelamt oordeelt het Patentamt 
over eventuele intrekkingen van vergunningen. 

INCASSO-ORGANISATIES 
Duitsland kent negen verschillende incasso-organisaties die op gebieden die aangegeven zijn 
in de Gesetz Ether Urheberrecht und verwcmdte Schutzrechte actief zijn en die daardoor onder 
de werking van het Urheberrechtswahrnehmungsgesetz vallen. Van deze negen zijn er 
slechts twee van toepassing op muziekauteursrechten en naburige rechten. De andere 
organisaties richten zich met name op fotografische en cinematografische werken. De twee 
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"muziek" organisaties zijn GEMA en GVL. Dit zijn ook de twee langst bestaande incasso-
organisaties in Duitsland. 

GEMA 
De grootste en economische meest belangrijke incasso-organisatie is GEMA: Gesellschaft fiir 
musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfeiltigungsrechte. De vereniging is actief 
op het gebied van het auteursrecht en vertegenwoordigt componisten, tekstschrijvers en 
muziekuitgevers. GEMA beheert zowel uitvoerende rechten als mechanische rechten en 
neemt een de facto monopoliepositie in. GEMA en zijn voorgangers zijn zeer bepalend 
geweest voor de wijze waarop in Duitsland de incasso en verdeling voor het kleinrecht 
georganiseerd is. De UrhWG is min of meer een afgeleide van de feitelijk praktijk zoals die 
door GEMA werd uitgevoerd. GEMA is niet actief op het gebied van het "grootrecht" 
(dramatisch-muzikale werken, zoals theater, concert, e.d.). 

Aan het einde van 1995 telde GEMA meer dan 40.000 leden, onderverdeeld in drie 
categorieen (buitengewoon, geassocieerd, gewoon). Het lidmaatschap wordt voor een 
minimum van drie jaar aangegaan. Om voor lidmaatschap in aanmerking te komen moeten 
componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers gedurende een periode van vier of vijf jaar 
aan kunnen tonen een minimum aan inkomsten aan hun muzikaal werk te hebben verdiend. 
Zoals ook in de UrhWG aangegeven wordt, dragen de rechthebbenden hun uitsluitende 
gebruiksrechten over aan GEMA. GEMA is daarmee ook bevoegd om onheus gebruik van 
muzikale werken te verbieden. De auteurs kunnen zonder toestemming van GEMA ten tijde 
van het lidmaatschap niet meer over hun gebruiksrechten beschikken. Zij dragen bovendien 
niet alleen de rechten over alle bestaande werken over aan GEMA, maar ook diegene die 
tijdens het lidmaatschap vervaardigd worden. Door middel van wederkerigheidscontracten 
vertegenwoordigt GEMA de werken van ongeveer 700.000 muziekauteurs over de gehele 
wereld. Bovendien kent Duitsland ook nog een aparte hefting op de aankoop van blanco 
video- en audiotapes. GEMA ontvangt 42% van de totale opbrengsten van deze heffing. De 
totale opbrengst van alle vergoedingen bedroeg dan ook f1,46 miljard34  in 1995. Tien 
procent van deze opbrengsten wordt gestort in sociale en culturele fondsen. 

GEMA heeft ongeveer 350 collectieve contracten voor het gebruik van muzikale werken 
afgesloten. Door dergelijke grootschalige contracten met bijvoorbeeld de Bundesvereinigung 
der Musikveranstalter aan te gaan, kan GEMA 20% korting op haar tarief geven. Ook is er 
een overeenkomst met de Duitse afdeling van de International Phonogram Producing 
Industry (IFPI) voor vergoedingen ten aanzien het vastleggen van muzikale werken op 
geluidsdragers, het mechanisch recht. De administratie met betrekking tot het mechanisch 
recht is echter veel eenvoudiger. GEMA heeft contracten gesloten met vijf 
platenmaatschappijen waarmee tachtig procent van de inkomsten voor dit gebruik 
binnenkomt. 

GVL 
Het Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) is de belangrijkste 
organisatie voor de vertegenwoordiging van rechthebbenden die onder het naburig recht 
val len. Het is een samensmelting van de Deutschen Orchestervereinigung en de Duitse 
afdeling van IFPI en omvat naast uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten ook 
nog videoproducenten en filmregisseurs. Ook deze laatste twee groepen zijn in de Duitse 
UrhG specifiek beschermd. In de Conventie van Rome staan deze twee groepen niet met 
name genoemd. 
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De fusie tussen fonogrammenproducenten en uitvoerende kunstenaars vond in Duitsland 
plants in 1959. Beide groepen dachten op deze manier op een effectievere wijze de rechten 
van deze artiesten te kunnen beschermen en te vertegenwoordigen. Hoewel op dat moment 
slechts concepten van de wet van 1965 bestonden, genoten zowel fonogrammenproducenten 
als uitvoerend kunstenaars al wettelijke bescherming. Deze wettelijke basis die uit het begin 

van de eeuw stamt en de openbare uitvoering en het uitzenden van platen omvat, werd in 
1965 aanzienlijk uitgebreid. 

Zodoende kwam GVL tot stand. Daarbij werd nooit overwogen tot GEMA toe te treden, daar 
de verschillende groepen teveel van elkaar verschilden. Dit werd door de leiding van de 

organisatie alsmede de rechthebbenden zo gevoeld. Aangezien de nieuwe organisatie nog 
niet een ervaren en diepgeworteld apparaat had, werd aan GEMA wel verzocht de incasso 

voor openbaarmaking van uitvoeringen op geluidsdragers voor zijn rekening te nemen. Van 

de totale opbrengsten droeg GEMA 20% af aan GVL, een percentage dat nog steeds zo 
vastligt. Er waren twee redenen voor het feit dat GVL een aanzienlijk lager deel kreeg van 
deze incasso. Ten eerste vonden gebruikers van muziek dat aan naburige rechten niet zoveel 
waarde gehecht kon worden als aan auteursrechten. Ongetwijfeld zal het feit dat het bier een 
nieuw recht betrof in die overweging meegespeeld hebben. Ten tweede waren de auteurs niet 
tevreden dat aan gebruik van bun muziek nu extra kosten verbonden waren. Zij vreesden dat 
bun eigen inkomsten zouden dalen en zagen geen heil in het in gelijke mate delen van de 

opbrengsten. 

Langzamerhand is GVL echter uitgegroeid tot een organisatie die zelf tot incasso overgegaan 
is. Er zijn inmiddels 75.000 uitvoerend kunstenaars en 2.500 fonogrammenproducenten bij 
GVL aangesloten. Door middel van individuele contracten dragen de aangesiotenen het recht 

op vergoeding over aan de organisatie. Op dit ogenblik doet vooral de incasso bij omroepen, 
terwijI GEMA nog steeds alle vergoedingen voor openbaar gebruik int. Hiervan draagt 

GEMA 20% af in het geval van het gebruik van geluidsdragers, 26% in het geval van muziek 
op beelddragers (o.a. videoclips) en 57% voor openbaar gebruik in discotheken. De totale 
inkomsten van GVL waren in 1995 f207,5 min. Hiervan kwam f123,5 min uit betalingen 

van omroepen en bijna f40 min —geind door GEMA— uit openbaar gebruik. 

De verdeling tussen de twee groepen van rechthebbenden (uitvoerend kunstenaars en 
fonogrammenproducenten) vindt aan de hand van de mate van gebruik plaats. Voor 
vergoedingen voor het openbaarmaken van uitvoeringen op geluidsdragers worden de 

opbrengsten gelijkmatig over beide groepen verdeeld. Voor vergoedingen voor het openbaar 
maken van uitzendingen en voor gelden die komen uit vergoedingen voor het maken van 
individuele kopieen is de verdeling 64% voor de uitvoerend kunstenaars tegen 36% voor de 

fonogrammenproducenten. 
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FRANKRUK 

GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND 
Frankrijk kent een lange geschiedenis van auteursrechten. De Societe des Auteurs, 
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) komt voort uit een incasso-organisatie voor 
componisten die in 1850 werd opgericht, en uit de strijd om meer respect voor auteursrechten, 
die onder leiding van Beaumarchais werd gevoerd in 1777. In tegenstelling tot auteursrechten 
zijn naburige rechten relatief nieuw in Frankrijk. Ze ontstonden toen er grote ruchtbaarheid 
werd gegeven aan een aantal rechtszaken waarbij bekende symfonische dirigenten betrokken 
waren. 35- 

De twee meest relevante en recente wetten zijn de Loi de 11 mars 1957 over auteursrechten 
en de Loi de 1 juillet 1992, waarin in artikel 214 het recht op een billijke vergoeding wordt 
vastgesteld voor uitvoerend kunstenaars en producenten van fonogrammen bij secundair 
gebruik van hun werk. In die periode ondertekende Frankrijk ook het Verdrag van Rome over 
naburige rechten. De Loi de 1 juillet 1992 is nog steeds van kracht en de huidige situatie is 
gebaseerd op beslissingen, akkoorden en rechterlijke uitspraken die volgden na de 
totstandkoming van deze wet. Recente processen die betrekking hadden op de wet zijn 
voornamelijk administratieve besluiten die codificatie van bepaalde details inhielden. Hierbij 
werden boetes gespecificeerd die worden opgelegd bij overtreding van de wet. 

De Fransen maken zich misschien meer zorgen over auteursrechten en naburige rechten om 
zodoende de verspreiding van hun werken te controleren dan om de royalty's uit die 
verspreiding te verkrijgen. 36  De Franse wet op de auteursrechten is veelomvattend en geeft 
auteurs een sterke positie; de auteurs hebben hun werken in eigendom en moeten expliciet 
toestemming geven voor het gebruik ervan. Daarentegen mogen naburig-rechthebbenden bij 
commerciele verkoop van hun opnamen niet meer bepalen wanneer en waar ze worden 
verspreid, behalve als ze deel uit maken van een show. Maar naburig gerechtigden hebben 
weer wel het recht op vergoedingen. 

In Frankrijk wordt er onderscheid gemaakt tussen de naburige rechten van de originele 
uitvoering en de rechten voor de daaropvolgende openbare verspreiding van opnamen van de 
uitvoering. Bij de feitelijke uitvoering worden de contracten tussen enerzijds uitvoerend 
kunstenaars en anderzijds platenmaatschappijen, producenten en omroepen gezien als 
contracten tussen werkgever en werknemer. Deze vallen zodoende onder het arbeidsrecht. 
Daarom wordt zowel de vergoeding voor de uitvoering van het concert als ook een percentage 
van de verkoop van de opnamen, beschouwd als salaris. Daarentegen worden de inkomsten 
uit openbare verspreiding van de muziekopname als een royalty-uitkering gezien die dus niet 
onderhevig is aan het arbeidsrecht, maar volledig valt onder de Loi de 1 juillet 1992. 

35 
De beroemdste zaak draaide om dirigent Mstislav Rostropovich. Maestro Rostropovich liet zijn uitvoering van de opera Boris 

Godunov van Moussorgsky op de band zetten en was niet blij met hoe zijn opname werd gebruikt in een film. Hij spande een 
rechtszaak aan, omdat de integriteit van zijn werk zou zijn geschaad, maar verloor toen de rechter bepaalde dat het werk niet van 
hem. maar van Moussorgsky was. Evenwel als artiest-vertolker had Rostropovich wel "miirele rechten" die ertoe leidden dat bij de 
openingstitels van de film de bezwaren van Rostropovich in beeld werden gebracht. 
36 

Auteursrechten en recht op vergoeding voor muziekgebruik zijn bijvoorbeeld erfelijk. Terwij1 de Loi de 3 juillet 1986 de 
eigendomsrechten van uitvoerend kunstenaars vaststelt op een duur van 50 en die voor muziek zelfs op 70 jaar, eindigt het recht op 
vergoeding bij de dood van de artiest. 
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TOEZICHT 
Het Ministerie van Cultuur houdt toezicht op de auteursrechten en de incasso-organisaties. 

ledere vereniging die financiele regelingen treft, moet een jaarlijks rapport laten opmaken 
door de accountant voor het ministerie. 

In de Loi de 1 juillet 1992 worden een aantal specifieke details betreffende de 
overeenkomsten tussen gebruikers en rechthebbenden vastgelegd. Artikel 214 van de Loi de 
1 juillet 1992 schrijft voor dat de hoogte van de vergoeding en de wijze van uitbetaling 
bepaald moeten worden door middel van specifieke overeenkomsten tussen 

vertegenwoordigingsorganisaties van uitvoerend kunstenaars, producenten en 

muziekgebruikers. Tevens wordt bepaald dat vergoedingen voor het gebruik van muzikale 

werken of gebaseerd moeten zijn op opbrengsten uit exploitatie van de werken of een lump 
sum moeten zijn. leder direct gebruik van een geluidsopname "waar het niet gebruikt wordt 
als amusementsmuziek" in een openbare gelegenheid, zou vergoed moeten worden volgens 
een specifiek vergoedingsschema. De overeenkomsten worden gesloten voor een periode van 

een tot vijf jaar. 

Muziekgebruikers moeten volledig inzicht geven in de omvang van bun gebruik. Het 
Ministerie van Cultuur kan overeenkomsten die met een deelgroep gesloten zijn voor de hele 
beroepssector algemeen bepalend maken. Als beide partijen na 6 maanden geen 

overeenstemming kunnen bereiken, zal een door het ministerie aangewezen Administratieve 
Commissie als scheidsrechter en de tarieven bepalen. Op deze manier zijn inmiddels 
algemene tarieven voor de omroepen, discotheken en openbaar gebruik bepaald. Voor 
auteurs, uitvoerend kunstenaars of producenten die denken dat zij niet redelijk behandeld 

worden door welke betroklcen groep dan ook, zijn er wettelijke voorzieningen voor allereerst 
bemiddeling en vervolgens hoger beroep. Dit is mogelijk wanneer den-tiende van de leden 
van een vereniging van mening is, dat bun vertegenwoordiger hun belangen niet ten volste 

behartigt. 

Voor het gebruik van muziek als amusement is het nodig om een apart contract op te stellen 
voor toestemming van de auteur; over de vergoeding wordt direct onderhandeld door de 

partijen. Zelfs over kortingen op de rechtstreekse vergoedingen kan onderhandeld worden, 
inclusief quantum kortingen en andere regelingen. 

De Loi de 1 juillet 1992 (Artikel 321) omschrijft de oprichting van incasso- en 
distributieverenigingen voor auteursrechten en naburige rechten. Deze verenigingen vallen 
onder het civiel recht, niet onder het handelsrecht. Zij staan onder toezicht van het Ministerie 
van Cultuur. Een dergelijke vereniging moet alle titels catalogiseren, problemen tussen 

auteurs oplossen, naburig gerechtigden en ook muziekgebruikers. De eerste repartitie van 
vergoedingen aan uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten vond plaats in 1989. 

De incasso-organisaties moeten een deel van het geld dat niet onder de leden gedistribueerd 
kan worden uitgeven "ter promotie van creativiteit, live shows en het trainen van uitvoerend 
kunstenaars." Dit bedrag komt voor 50% uit de vergoedingen die geind worden voor 

uitvoerende kunstenaars in het buitenland waarvan de rechten niet beschermd zijn 
(bijvoorbeeld voor muziek uit de Verenigde Staten) en voor 25% uit de heffing op 

thuisopnamen. 

INCASSO-ORGANISATIES 
De situatie in Frankrijk wordt gekenmerkt door het bestaan van een groot aantal groepen die 
verschillende belangen voorstaan. Dit komt vooral voort uit historische redenen. Hoewel er 
uit doelmatigheidsoverwegingen een concentratie van organisaties heeft plaatsgevonden voor 
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de incasso, bleven de individuele belangenorganisaties bestaan. Het bewaren van de eigen 
identiteit is van belang gebleken voor de distributie van de vergoedingen over de 
verschillende groepen. 

Er zijn verscheidene belangrijke incasso-organisaties in Frankrijk. SACEM is actief voor de 
bescherming van auteursrechten. SDRM is een dochtermaatschappij van SACEM en int de 
vergoedingen op het gebied van de mechanische rechten. Op het gebied van de naburige 
rechten is een aantal organisaties actief. SPRE regelt de incasso, terwijl ADAM! en 
SPEDIDAM de belangen van uitvoerend kunstenaars vertegenwoordigen en de verdeling van 
vergoedingen onder hun leden regelen. SCPP en SPPF doen dit op hun beurt voor 
fonogrammenproducenten. 

SACEM 
SACEM, de voorvader van al dergelijke organisaties, is nog altijd de incasso- organisatie 
voor componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers in Frankrijk. Ze heeft ook 
rechtsbevoegdheid in Monaco, Andorra, de Franse overzeese gebieden en Luxemburg. De 
wettelijke status van SACEM wordt zowel onder het burgerrecht als onder de Loi de 1 juillet 
1992 geregeld. Een auteur komt in aanmerking voor lidmaatschap van SACEM als deze in 
aanzienlijke oplage muziek heeft uitgebracht. Na inschrijving kan SACEM de belangen gaan 
behartigen. SACEM handelt als een agent voor haar leden en onderhandelt daarbij met 
verscheidene consumentenorganisaties waaronder de CHR 37  sector, bioscopen, nachtclubs, 
casino's en voetbalclubs. 

Ondernemingen waar muziek wordt gedraaid, zijn onderverdeeld naar de functie die de 
muziek in het bedrijf inneemt. De drie algemene categorieen zijn: 
(1) "achtergrondmuziek", waarbij de muziek een bijkomstigheid is in de normale gang van 
zaken binnen een organisatie. Deze functie van muziek vindt men bij winkelcentra, 
artsenpraktijken, en horecagelegenheden. 
(2) "semi-amusementsmuziek", waar de muziek een belangrijke rol speelt bij de activiteiten, 
maar niet essentieel is. 
(3) "amusementsmuziek"; muziek in discotheken en bars waar Dj's optreden zijn hier een 
voorbeeld van. 

Hieronder volgt een aantal tarieven voor achtergrondmuziek. Het bedrag is afhankelijk van 
een groot aantal variabelen. Het gaat om heffmgen die door SACEM worden geInd. 

De tarieven worden elk jaar geactualiseerd op basis van een officiele index (INSEE). Per jaar 
mogen de tarieven niet meer dan met een vastgesteld percentage verhoogd of verlaagd 
worden. 

Live muziek 
Voor optredens van live muzikanten in een restaurant wordt het tarief als volgt berekend: per 
maand betaalt men de helft van de prijs van een maaltijd vermenigvuldigd met het aantal 
eetplaatsen. Een maaltijd bestaat uit een voorafje, een hoofdgerecht, een dessert, een halve 
fles wijn, bediening en BTW. Er gelden kortingen voor als er kortstondig of een beperkt 
aantal dagen per week wordt gemusiceerd. Het minimum jaartarief is f29 38 (1993). 

Mechanische achtergrondmuziek 
Cafes en restaurants 

37 
CHR staat voor "cafés, hotels et restaurants" en is dus de Franse term voor HORECA. 

38 
Voor conversiekoers, zie noot 25 
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Voor muziekopnamen die in cafés en restaurants worden gedraaid, wordt het tarief 
afzonderlijk bepaald aan de hand van de volgende criteria: 
• de grootte van de woongemeenschap: <1500, 150015.000, 15.000-50.000, 50.000- 

100.000, >100.000, Parijs (N.B. binnen Parijs varieert de hoogte weer per arrondissement). 
• of het etablissement het hele jaar door open is of alleen in bepaalde seizoenen (het tarief 

wordt per seizoen aangepast) 
• de classificatie van de kwaliteit van het etablissement. 
• de grootte van het etablissement is (uitgedrukt in aantal zitplaatsen): <30, 31-60,61-100, 

>100. 

• het medium: radio, televisie, cassetterecorder (met/zonder versterker), jukebox, audio. 

Voor radiomuziek of muziekopnamen die in het hele restaurant en het hele jaar door te 
beluisteren zijn, ligt het tarief tussen de f550 en 11820 (1993) voor restaurants buiten Parijs. 

In Parijs zijn de vergoedingen hoger. 

Hotels 
Voor muziekopnamen in gemeenschappelijke ruimten van hotels wordt het tarief afzonderlijk 
bepaald. De hoogte van het tarief hangt af van de oppervlakte van de ruimte en van de vraag 
of het een ruimte betreft waar men kan zitten, (salon, TV-kamer, lobby) of waar men 
voomamelijk doorheen loopt (gang, lift, trappenhuis, overloop). 

Ads muziekopnamen vanuit een centrale plants worden verspreid over de hotelkamers, betaalt 

de hoteleigenaar per kamer, waarbij kortingen worden gegeven in het geval van grote hotels 

(boven 200 kamers). 

Voor muziekopnamen in fastfood eetgelegenheden wordt het tarief bepaald door het aantal 
werknemers in het bedrijf en verder geldt of de muziek gratis is of dat het via een (audio- of 

video) jukebox wordt gedraaid. 

De discotheektarieven van SACEM zijn bepaald aan de hand van een percentage van de 
inkomsten van het bedrijf. In het verleden hebben discotheken protest aangetekend over deze 

tarieven. SACEM zou misbruik maken van haar machtspositie. De Franse gerechtshoven 
verwezen de zaak naar het Europese Hof van Justitie dat in 1989 besloot, naar aanleiding van 
artikel 85 van het Verdrag van Rome, dat SACEM heel misschien wel een monopoliepositie 

had en dat ze hogere tarieven in rekening bracht dan in andere landen werden gevraagd. Het 
Europese Hof verwees de zaak terug naar de Franse rechters die moesten uitzoeken of de 
Franse tarieven inderdaad hoger waren en zo ja of dit verschil te rechtvaardigen was. Hieruit 
volgde dat SACEM haar tarieven voor discotheken met 50% moest verlagen. Bovendien 
vroeg het Hof te Parijs nadere opheldering aan DGIV in Brussel en als reactie daarop werd 
het Spedel Rapport uitgebracht. Het Spedel Rapport gaf de disco's geen gelijk. Aan SACEM 
werd echter wel gevraagd om een eind te maken aan het verschil in heffingen aan leden van 

protocollen en aan anderen (1991). De Franse "Conseil de la Concurrence" maakte 

vervolgens bekend dat de Franse auteursrechten hoger waren dan het Europese gemiddelde. 
Er werd door de regering een bemiddelaar aangesteld om tot een acceptabel tarief te komen. 

SACEM bracht uiteindelijk de discotheken 20% minder in rekening. 

SACEM voert nog steeds tarief-onderhandelingen met seizoensetablissementen. Er doen zich 
ook steeds vaker algemene problemen voor met gebruikers ten aanzien van de 
gecompliceerdheid en ondoorgrondelijkheid van haar tariefstructuur. 
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SPRE 
SPRE (Societe Civile pour la Perception de la Remuneration Equitable de la communication 
au public des phonogrammes du commerce) int de vergoedingen die gebruikers betalen op het 
gebied van de naburige rechten. SPRE werd in 1985 opgericht naar aanleiding van de 
bepalingen over recht op vergoeding uit de Loi de 1 juillet 1992. SPRE heeft zelf geen 
repertoire onder zijn hoede en kent geen leden. Het is derhalve een incassobureau in de 
striktste zin van het woord: de organisatie int geld bij de verschillende sectoren en 
overhandigt het volgens wettelijke en onderhandelde procedures aan twee uitvoerend 
kunstenaars- en twee producentenverenigingen (hieronder beschreven). De gebruiker betaalt 
direct aan SPRE. 

Sinds de oprichting van SPRE zijn de inkomsten uit vergoedingen sterk gegroeid. Van 
ongeveer 18,3 min. in 1988, via f41,5 min, in 1991 naar meer dan f66,4 min. in 1993. Zoals 
al eerder vermeld, heeft de Administratieve Commissie de tarieven voor het gebruik door 
omroepen en het openbaar gebruik bepaald. Daarnaast heeft zij onlangs ook een nieuw tarief 
voor muziekgebruik in discotheken ingevoerd. 

SPRE heeft in aanvulling hierop ook contracten gesloten met bepaalde radio-omroepen om op 
specifieke situaties in te spelen. Verder zijn 5 algemene tarieven die door de Commissie zijn 
vastgelegd van belang voor SPRE: niet-publieke radiostations, publieke radio-omroepen, TV-
omroepen, discotheken en voor achtergrondmuziek. In het geval van de omroepen gaat het 
om een percentage van de inkomsten, varierend van 2% tot 6%. De inkomsten worden in alle 
drie de tarieven enigszins verschillend gedefinieerd. Op deze tarieven zijn kortingen mogelijk 
al naar gelang het muziekgebruik (aantoonbaar) minder intensief is of als er onkosten voor het 
gebruik van muziek zijn gemaakt. 

SPRE doet niet de incasso voor openbaar gebruik waar het achtergrondmuziek betreft. Dit 
wordt uit doelmatigheidsoverwegingen door de SACEM uitgevoerd. SPRE ontvangt 
eenvoudigweg een bepaald percentage (18%) wat door de gebruikers aan SACEM wordt 
betaald en regelt vervolgens zelf de verdeling onder de rechthebbenden. 
SPRE doet echter wel de incasso bij discotheken. Net  zoals bij de omroepen is ook hier het 
tarief een bepaald percentage van de netto inkomsten (1.65%) van een bedrijf. 

SPRE verdeelt het geInde geld gelijkelijk over de uitvoerende kunstenaars en de producenten 
zoals is aangegeven in de Loi de 3 juillet 1986. Een uitvoerend kunstenaar is iemand die 
"acteert, zingt, voordraagt, of op welke andere manier dan ook een literair of artistiek werk 
ten uitvoering brengt, een theatervoorstelling of een circus of poppenvoorstelling." Een 
producent is degene die eerst een uitvoering vastlegt (d.w.z., de basisopname maakt). De wet 
omvat elke reproduktie van een uitvoering, waaronder thuisopnamen van radio- en 
televisieshows. SPRE keert haar geld uit door middel van betalingen aan twee uitvoerend 
kunstenaarsgroepen --ADAM! en SPEDIDAM -- en twee producentengroepen SPPF en 
SCPP. 

De verdeling van de inkomsten van SPRE onder producenten en uitvoerend kunstenaars is 
vastgelegd in de wet. Zowel de verdelingen onder groepen binnen die categorieen alsook de 
eigenlijke tarieven worden bepaald door de Administratieve Commissie van het Ministerie 
van Cultuur. De commissie heeft niet alleen mensen van het ministerie als leden, maar ook 
vertegenwoordigers van de belangengroepen zelf. Als betrokkenen het niet eens zijn met hun 
deel of bedrag, kunnen ze naar bun belangengroep toe gaan (by. ADAM!), die dit via hun 
vertegenwoordiger aan de Administratieve Commissie kan voorleggen. 
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Uitvoerende kunstenaars: ADAMI en SPEDIDAM 
ADAMI (Societe chide pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens -lnterpretes) 
vertegenwoordigt solisten. Dit zijn niet alleen muzikanten en zangers, maar ook komieken en 
clowns. Een solist is een persoon of een groep die optreedt onder een naam. In de praktijk 
betekent dit dat, wanneer de naam van de artiest op een aanplakbiljet of op een platenhoes 

verschijnt, aangenomen wordt dat hij een solostatus heeft. 

SPEDIDAM (Societe civile de PErception et de Distribution des Droits des Artistes-
interpretes de la Musigue et de la danse) verschilt van ADAMI doordat zij groepen van 

uitvoerend kunstenaars vertegenwoordigt die niet individueel vermeld staan op posters, 
fonogrammenomslagen en dergelijke. Hoewel het verschil soms enigszins onduidelijk kan 

zijn, kan "in 85 tot 90 procent van de gevallen de verwarring gemakkelijk worden opgelost." 

Problemen tussen ADAM1 en SPEDIDAM worden door middel van arbitrage beslist door de 

Administratieve Commissie van het Ministerie van Cultuur. Als gevolg van de meest recente 
beslissing hebben ADAMI en SPEDIDAM de uitkering van SPRE in tweeen gedeeld: ieder 

50 procent. 

Fonogrammenproducenten: SPPF en SCPP 
SPPF (Societe civile des Producteurs de Phonogrammes en France) is de organisatie die 

onafhankelijke (lees: kleine) producenten van geluidsdragers vertegenwoordigt. SCPP 
(Societe Civile pour l'excercice des droits des Producteurs Phonographiques) is de vereniging 

die de grote producenten (Philips, Sony) vertegenwoordigt. Net  als bij de uitvoerend 

kunstenaars worden onenigheden tussen producentenverenigingen door middel van arbitrage 
beslist door de Administratieve Commissie van het Ministerie van Cultuur. Als gevolg van de 

meest recente beslissing werd het bedrag dat door SPRE voor hen wordt gend, verdeeld over 

SPPF en SCPP in respectievelijk 25% en 75%. 
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HET VERENIGD KONINICRIJK39  

ACHTERGROND EN WETGEVING 
Copyright wetgeving in het Verenigd Koninkrijk kent zijn oorsprong in het einde van de 18e 
eeuw toen auteurs common law copyright verkregen over gepubliceerde werken. Voorwaarde 
op dat moment was dat het net zoals patenten en ontwerpen geregistreerd zou worden. Naar 
aanleiding van de Berner Conventie werd deze verplichting tot registratie gewijzigd. Hiervoor 
werd in het begin van deze eeuw een nieuwe Copyright Act ontwikkeld die de bepalingen van 
deze conventie overnam. Om echter aan bezwaren van de snelgroeiende platenindustrie 
tegemoet te komen, werd ook aan makers van platen een auteursrecht toegekend. Deze 
regeling is in de verdere ontwikkeling van het copyright in het VK eigenlijk niet meer 
wezenlijk veranderd. Dit heeft ervoor gezorgd dat expliciete rechtsbescherming lange tijd 
niet is ingevoerd voor uitvoerend kunstenaars. 

Het Verenigd Koninkrijk kent sinds 1988 een nieuwe wet die zich op auteursrechten en 
naburige rechten richt. De Copyright, Designs and Patents Act 1988 omvat een hele reeks 
aan rechten die alle onder het intellectuele eigendomsrecht thuishoren. In de eerste twee 
wetsdelen zijn de bepalingen opgenomen die achtereenvolgens op auteursrecht en naburige 
rechten betrekking hebben. 

Voor het bestaan van deze wet maakte het onderwerp van naburige rechten deel uit van aparte 
wetgeving, de Performers Protection Act. Deze wet gaf enige bescherming tegen het 
onbevoegd opnemen, uitzenden, het openbaar maken of verkopen van opnames zonder 
schriftelijke toestemming van de uitvoerend kunstenaar. Deze handhaving van bepalingen 
was strafrechtelijk bepaald, maar werd nauwelijks uitgevoerd. Er waren op dat moment geen 
civielrechtelijke mogelijkheden om publieke uitvoeringen te beschermen of vergoedingen te 
krijgen voor het gebruik ervan. 

Uitvoerende kunstenaars hebben in het VK echter geen copyright en geen recht op 
vergoeding voor het gebruik van hun prestaties. De producent van de geluidsdrager heeft 
echter wel een copyright. Hierdoor zijn in de wet twee verschillende rechten gecreeerd voor 
rechtsgroepen die beide onder de Conventie van Rome vallen. Aan de ene kant bestaan the 
performer's rights' s°  voor de uitvoerend kunstenaar, aan de andere kant zijn er rights of the 
person having recording rights. Er wordt inbreuk gemaakt op de rechten van de uitvoerend 
kunstenaar wanneer zijn uitvoering openbaar gemaakt wordt door middel van een 
geluidsdrager zonder dat er voor die opname toestemming is gegeven door de uitvoerder. Het 
is dus niet het spelen van een muzikaal werk zonder toestemming van de uitvoerend 
kunstenaar, maar het spelen van een muzikaal werk dat zonder toestemming van een 
uitvoerend kunstenaar is opgenomen.  Wanneer op dit (naburig) recht inbreuk wordt gemaakt, 
kan de uitvoerend kunstenaar civiele procedures aanspannen en vergoedingen voor het 
gebruik krijgen. 

Onder de verdere bescherming van het copyright vallen werken van muzikale, literaire en 
dramatische aard. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook computerprogramma's die als literaire 

3g 
Postscriptum: Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie in het VK voor 1 december 1996: — De situatie heeft zich op dat ogenblik 

gewijzigd in die zin dat er een organisatie die de rechten van uitvoerend kunstenaars behartigt (PAMFtA) het veld heeft betreden. 
Dc invloed op het onderhandelingsklimaat en hoogte van vergoedingen is nog niet duidelijk. 
40 	, 

Performer's rights moeten uitdrukkelijk onderscheiden worden van performing rights. De laatste zijn rechten die de auteur van 
cen werk toevallen. 
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werken gedefinieerd zijn. Deze rechten vervallen 50 jaar na het overlijden van de maker van 
het werk. 

Die werken die onder het copyright vallen, kunnen zonder licentie van de rechthebbenden niet 
verveelvoudigd, uitgevoerd, openbaar gemaalct 41  of aangepast worden. Uitzonderingen 
hebben betrekking op de uitvoering in besloten kring. Ook worden uitzonderingen gemaakt 

bij het geven van onderwijs of het doen van onderzoek. 

Aangezien een rechthebbende zijn (exclusieve) rechten voor een deel van zijn werk of in het 

geheel kan overdragen aan andere personen, kunnen incasso-organisaties verschillende 
vormen aannemen. De Britse wet omschrijft echter niet een bepaalde vorm die een incasso-

organisatie daarvoor moet aannemen. Deze organisaties kunnen daardoor zowel als 
eigenrecht organisatie optreden maar oak slechts als vertegenwoordiger van een bepaalde 
groep rechthebbenden. De functie van de incasso-organisatie bestaat erin licentie- en 
tariefstructuren te maken, zodat gebruikers tegen betaling toestemming kunnen verkrijgen 
voor het uitvoeren of openbaar maken van een werk. Organisaties die licenties voor het 
gebruik namens rechthebbenden uitgeven staan onder toezicht van een aantal bepalingen in de 

Copyright, Designs and Patents Act 1988, maar vallen tevens onder twee andere wetten. 

TOEZICHT 

Copyright Tribunal 
Een nieuwe copyright wet in 1956 had de instelling van een Performing Rights Tribunal 
bewerkstelligd. Die was ingesteld naar aanleiding van klachten van gebruikers over het 
gebrek aan snelle en minder geldverslindende procedures am tegen de in hun ogen arbitraire 
tariefbepaling van de bestaande incasso-organisaties in beroep te gaan. Deze klachten hadden 
voornamelijk betrekking op de twee incasso-organisaties die actief zijn op het gebied van de 
muziekauteursrechten, PRS en PPL. De jurisdictie van dit Tribunal spreidde zich uit tot het 

doen van uitspraken over licentiestelsels. 

Het huidige Copyright Tribunal heeft aangepaste en meer uitgebreide zeggenschap over 

copyright zaken gekregen; het kan nu ook tarieven beoordelen en bepalen. Twee soorten 

zaken kunnen bij het Tribunal aanhangig gemaakt warden: 

• de structuur van licenties en tarieven 

• de licenties zelf. 

Personen of instanties die een licentie hebben of willen krijgen, kunnen bepaalde zaken naar 
het Copyright Tribunal verwijzen. Dit is het geval wanneer de gebruiker in conflict is met de 
belangenorganisatie over het verkrijgen van licenties en de tariefstructuren. Het Tribunal kan 

vervolgens de structuur acceptabel vinden of wijzigen al naar gelang de omstandigheden 
readjjk is. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op het specifieke geval dat is 

voorgelegd of op de licentiestructuur in het algemeen. Nadat uitspraak is gedaan, kunnen 
binnen twaalf maanden na uitspraak geen verwijzingen over dezelfde soort structuren naar het 

Tribunal plaatsvinden. Conflicten over het verlenen of verlengen van licenties kunnen onder 

dezelfde voorwaarden en procedures naar het Tribunal verwezen worden. 

De wet geeft richtlijnen aan het Tribunal voor de interpretatie van wat redelijk is. Daarin 
spelen vergelijkingen met de bestaande structuur of soortgelijke licenties een belangrijke rol. 
Het Tribunal moet er daarbij op letten dat er geen verschillen bestaan tussen vergelijkbare 

41 
Len specifieke definiiie van openbaarmaking ontbreekt echter in de wet. mass is inmiddels door rechtsuitspraken min of meer 

afgebakend. 
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groepen. Andere overwegingen die het Tribunal moet beschouwen, betreffen de doeleinden 
voor het gebruik van de muzikale werken (by. voor onderwijs) en kosten die aan het verlenen 
van licenties gebonden zijn. 

In een aantal gevallen is de bevoegdheid voor het erkennen van een licentie- of tariefstructuur 
gelegd bij de Secretwy of State. In die gevallen (bijvoorbeeld voor het opnemen van 
uitzendingen voor onderwijs, voor het geven van wetenschappelijke samenvattingen, het 
verhuren van audio- en video opnamen) moet de licentieverlener de tariefstructuren ter 
goedkeuring voorleggen. 

Concurrentie Wetgeving 
Behalve het toezicht door het Copyright Tribunal zijn er nog een aantal wetten die betrekking 
kunnen hebben op het functioneren van incasso-organisaties. Zo kunnen onder de 
Competition Act 1980 onderzoeken naar anti-concurrerende praktijken plaatsvinden. Deze 
onderzoeken kunnen op instigatie van de leiding van het Office of Fair Trade uitgevoerd 
worden. In dat geval wordt de Monopolies and Mergers Commission (MMC) belast met de 
uitvoering van het onderzoek. Als deze commissie in zijn evaluatie bepaalt heeft dat er 
sprake is van anti-concurrerende praktijk, bekijkt MMC vervolgens of deze praktijk indruist 
tegen het publiek belang en wat de negatieve publieke effecten daar van zijn. Vervolgens 
kunnen bevoegdheden voor het uitoefenen van dergelijke praktijken ontzegd worden. Een 
van de problemen in de feitelijke bepaling van een "anti-concurrerende praktijk" ligt in de 
definitie ervan. De vraag waar het Office of Fair Trade zich voor geplaatst ziet, is of het 
verlenen van licenties onder deze bepalingen kan vallen aangezien het niet in strikte zin gaat 
om het leveren van goederen of diensten. 

Ook onder de Fair Trading Act 1973 bestaan mogelijkheden voor de Secretary of Trade and 
Industry om de MMC onderzoek naar monopolie situaties en fusies te laten verrichten. Dit 
heeft dan betrekking op bepaalde situaties waarin een organisatie probeert de monopolie 
positie te behouden of waarin sprake lijkt te zijn van niet-concurrerende praktijken. In 
tegenstelling tot bepalingen van de concurrentiewet bestaat bier geen mogelijkheden om naar 
aanleiding van het onderzoeksrapport bepaalde praktijken een halt toe te roepen. 

INCASSO-ORGANISATIES 
Het Verenigd Koninkrijk kent op het gebied van copyright op muzikale werken drie 
verschillende incasso-organisaties. Op het terrein van performing rights zijn dit de 
Performing Right Society (PRS) en de Mechanical-Copyright Protection Society (MCPS). De 
Phonograph Performance Limited (PPL) vertegenwoordigt de fonogrammenproducenten die, 
zoals hierboven beschreven is, ook een copyright hebben op geluidsdragers waarop een 
opname is weergegeven. Uitvoerend kunstenaars zijn niet direct vertegenwoordigd door een 
incasso-organisatie. Aan hen is geen recht op vergoeding voor secundair gebruik 
toegewezen. Vanwege het specifieke karakter van de incasso van mechanisch recht zal geen 
aparte beschrijving van de MCPS gegeven worden. MCPS vraagt voor de belangrijkste 
categorieen 8.5% van de adviesprijs of 6.5% van de verkoopprijs per mechanische kopie. De 
totale opbrengst uit vergoedingen voor MCPS was in 1995 f465 mm. 

PRS 
Zoals vele auteursrechtelijke organisaties bestaat PRS al vanaf de beginperiode van deze 
eeuw. Zij vertegenwoordigt componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Ook PRS 
neemt een de facto monopoliepositie in voor wat betreft de uitvoerende rechten. In principe 
houdt PRS zich alleen bezig met het kleinrecht. 
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PRS heeft 29.000 leden; hiervan zijn 26.500 componisten of tekstschrijvers en is het avenge 
deel muziekuitgever. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste drie jaar. Alle leden 
dragen bun copyright over aan PRS. De totale inkomsten van PRS waren f496 mm n in 1995. 
Hiervan kwam f159 mm n uit netto opbrengsten van de wederkerigheidscontracten met 
buitenlandse incasso-organisaties. De uitgaven ten behoeve van de organisatie (administratie, 
inning en handhaving) -waar 674 mensen werken- lagen in 1995 tegen de f164 mm. 

De opbrengsten uit contracten met omroepen bedroegen in 1995 ongeveer 1167 mm, meer 
dan de helft van alle binnenlandse inkomsten. PRS onderhandelt met elk van de omroepen 
(oak die via de satelliet uitzenden) op individuele basis. Zo werd alleen al met de BBC een 
overeenkomst gesloten voor een jaarlijkse vergoeding van f85 mln. De methode van 
berekening vindt voor het grootste deel plaats op basis van een percentage van de opbrengsten 
van een omroep. PRS probeerde met de grootste satellietdienst in het Verenigd Koninkrijk, 
BSkyB, op basis van deze parameter een overeenkomst te sluiten. BSkyB stelde hier echter 
tegenover dat vergoedingen op basis van het marktaandeel berekend zouden moeten worden. 
Daar geen overeenkomst bereikt wend, speelt deze zaak nu voor het Copyright Tribunal. 

Voor het openbaar gebruik van muzikale werken zijn in totaal ongeveer 40 verschillende 
tariefgroepen geconstrueerd. Binnen deze groepen bestaan vervolgens verschillende 
manieren van tariefberekening die voornamelijk afhankelijk is van de functie die de muziek 
inneemt op die specifieke locatie en de frequentie van muziekgebruik. Zo zijn er aparte 
tarieven voor vliegtuigen, bingo evenementen, de HORECA, winkels, bedrijven enzovoort 
(de locatie). Vervolgens wordt bijvoorbeeld binnen de HORECA-groep onderscheid gemaakt 
of het voorgrond- of achtergrondmuziek betreft (de functie) en hoe lang de muziek te horen is 
(de frequentie), waarop dan verschillende berekeningen en tarieven worden toegepast. 

Veel van deze tarieven zijn tot stand gekomen door middel van onderhandelingen met op 
nationaal niveau opererende gebruikersgroepen. Wanneer geen overeenstemming bereikt 
wordt, kunnen de gebruikers de zaak aanhangig maken bij het Copyright Tribunal. Zo zijn op 
deze manier besluiten tot stand gekomen over de tarieven voor discotheken, varlet& en 
popconcerten. Verder heeft het Tribunal overeenkomsten over PRS-tarieven met HORECA 
bekrachtigd. 

De opbrengsten uit het openbare gebruik bedraagt ongeveer 1151 mm. In totaal zijn aan ruim 
240.000 etablissementen licenties verleend. PRS verwacht dat de inkomsten uit het verlenen 
van deze licenties niet veel verder kunnen stijgen. Muziekgebruikers hebben zich de laatste 
jaren beter georganiseerd en accepteren voorgestelde verhogingen veel minder makkelijk. 
Bovendien zijn volgens PRS de tarieven op het gebied van openbaar gebruik vergelijkbaar 
met die in het buitenland. 

Op het ogenblik incasseert PRS alleen vergoedingen voor haar eigen leden. De organisatie 
deelt dus voor geen van de doelgroepen de incasso met andere incasso-organisaties. Wel zijn 
ontwikkelingen gaande die eventueel kunnen leiden tot een gezamenlijke incasso. Deze 
ontwikkelingen zijn vooral aangezet vanuit het perspectief van de incasso-organisaties zelf en 
niet door problemen uit het gebruikersveld. 

Wel heeft MMC onlangs op verzoek van de Office of Fair Trade een onderzoek afgerond dat 
zich vooral richtte op het interne functioneren van PRS en de vertegenwoordiging van 
bepaalde rechten. Dit leidde tot 44 aanbevelingen die tot verbetering van de activiteiten van 
PRS moeten leiden. PRS is verplicht gehoor te geven aan deze aanbevelingen en werkt met 
de Office of Fair Trade samen am deze aanbevelingen te implementeren. 
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PPL 
De Phonograph Performance Limited is in het Verenigd KoninIcrijk de enige organisatie die 
zich op het gebied van naburige rechten begeeft. Zoals al eerder is aangegeven, geeft de 
Britse wetgeving een copyright voor uitvoeringen op geluidsdragers. Zij geeft dit copyright 
aan de eigenaar van de geluidsdragers, de platenproducent. Daardoor zijn bij PPL slechts 
fonogrammenproducenten aangesloten. PPL bestaat al sinds 1934 als gevolg van een 
juridische uitspraak, die stelde dat er ook uitvoerende rechten aan geluidsopnames verbonden 
waren. Er zijn ongeveer 1600 producenten bij PPL aangesloten, die tezamen 95% van de 
Britse markt voor rekening nemen. Het lidmaatschap kan aan kleine of te gespecialiseerde 
producenten geweigerd worden. De individuele fonogrammenproducenten dragen bij 
I idmaatschap hun rechten over aan PPL. Deze verleent vervolgens op zijn beurt licenties aan 
de verschillende gebruikersgroepen. De licenties worden aan bijna 150 verschillende 
omroepen en meer dan 70.000 gebruikers van secundair gebruik verstrekt. 

Omroepen betalen voor het uitzenden van uitvoeringen op geluidsdragers (bijvoorbeeld als 
achtergrondmuziek bij een documentaire) na onderhindelingen: 
• in het geval van publieke omroep (BBC) een totaalbedrag, 
• in het geval van de meeste commerciele radio-omroepen op basis van een percentage van 

de netto reclame-inkomsten, 
• in het geval van commerciele TV op basis van het gebruik van het repertoire. 

In deze laatste groep nemen de vergoedingen die aan PPL betaald worden meestal de vorm 
aan van lump sum, jaarlijkse betalingen. 

Voor het openbaar gebruik van muziek bestaan er ongeveer 60 verschillende tariefgroepen. 
In het geval van discotheken en nachtciubs zijn vergoedingen in grote mate afhankelijk van 
openingsuren en het aantal bezoekers. De tarieven die door PPL voor omroepen en 
discotheken berekend worden, zijn nagenoeg gelijk aan die van PRS. Tarieven voor 
bedrijven die achtergrondmuziek produceren zijn gebaseerd op een percentage van de omzet 
en andere tarieven voor openbaar gebruik zijn ofwel berekend aan de hand van mate van het 
gebruik en bezoekersaantallen of zijn vaste bedragen. 

De totale inkomsten van PPL bedroegen in 1989 1105 min (in 1989 nog f60 min). Hiervan 
wordt ruim meer dan de helft door omroepen betaald. Vooral de bijdrage van commerciele 
radio- en tv-omroepen hebben voor een grote stijging in de inkomsten gezorgd'. 

De enige manier waarop uitvoerend kunstenaars een vergoeding kunnen krijgen voor de 
exploitatie van bun prestaties is op het moment dat zij hun toestemming voor het vastleggen 
van de uitvoering verlenen. Dit maakt daardoor deel uit van de contractonderhandelingen 
tussen uitvoerend kunstenaar en platenproducent. PPL draagt echter 32.5% van haar netto 
inkomsten (ongeveer 2/3 van de bruto opbrengsten) over aan uitvoerende kunstenaars, hoewel 
de organisatie hiertoe niet verplicht is. Deze nett° inkomsten zijn na aftrek van kosten van de 
organisatie en een betaling van 8% van de inkomsten aan MCPS in het kader van de 
mechanische rechten. 

Deze situatie zal onder invloed van het invoeren van EU Rental Directive echter veranderen. 
In de toekomst zullen uitvoerend kunstenaars een wettelijk recht hebben om de opbrengsten 
van omroepen en uit openbaar gebruik van hun uitvoeringen met de betrokken partijen te 
delen. Uitvoerend kunstenaars kunnen hierop bij PPL aanspraak maken. Omdat zij echter nog 
steeds geen copyright hebben kunnen zij niet bij de gebruikers claimen. 
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Oak naar de praktijken van PPL heeft at eerder een onderzoek van de Monopolies and 
Mergers Commission plaatsgevonden. Dit onderzoek leidde tot een aantal aanbevelingen die 
de methode van betalingen van gebruikers, de wijze waarop de repartitie plaatsvond en de 
manier waarop PPL meette welke muzikale werken gespeeld werden, zou kunnen helpen 
verbeteren. 
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INCA SSO-ORGANISATIES 

ZWEDEN 

In Zweden is sinds 1960 de Swedish Act on Copyright in Literary and Artistic Works van 
kracht die naast muziekauteursrecht ook naburige rechten omvat. Deze Zweedse Copyright 
Act is gebaseerd op de Conventies van Bern en Rome en werd in 1995 geamendeerd. Deze 
wetswijziging was nodig om in de pas te blijven lopen met de Europese wetgeving. Drie 
wijzigingen werden doorgevoerd zodat de wet nu Europese bepalingen ten aanzien van de 
introductie van het leen- en verhuurrecht in zowel het auteursrecht als het naburig recht, de 
verlenging van de beschermingstermijn van 50 naar 70 jaar en een aantal bepalingen ten 
aanzien van kabel- en satellietdoorgifte, bevat. 

Een aantal afzonderlijke bemiddelings- en incasso-organisaties beheert de auteurs- en 
naburige rechten zoals omschreven in de Zweedse Copyright Act. De organisatie STIM 
beheert de uitvoerende muziekauteursrechten, terwij1 in Zweden de mechanische rechten 
vertegenwoordigt worden door NCB, de overkoepelende Scandinavische organisatie op het 
gebied van het licenseren van muziekopnames op geluidsdragers. De organisaties SAMI en 
'FPI zijn werkzaam op het terrein van de naburige rechten. SAMI vertegenwoordigt de 
uitvoerend kunstenaars, 'FPI de fonogrammenproducenten. Bemiddeling en incasso voor 
naburig gerechtigden gebeurt in Zweden door SAM! en 'FPI gemeenschappelijk. STIM en 
SAMI zijn voor dit onderzoek de economische en juridisch relevante organisaties in Zweden 
en zul len hieronder worden besproken. Na een overzicht van de juridische bevoegdheden van 
beide organisaties wordt ingegaan op de incassopraktijk en de gehanteerde tariefstructuren. 

STIM 
In Zweden is STIM, Svenska Tonsatteres Internationella Musikbyra, als enige bemiddelings-
en incasso-organisatie actief op het gebied van de uitvoerende auteursrechten. In principe 
beheert STIM ook de mechanische rechten in Zweden, maar de bemiddeling en incasso voor 
de mechanische reproduktie wordt op verzoek van STIM gedaan door NCB, Nordisk 
Copyright Bureau, waarin de Finse, Deense, Zweedse en Noorse mechanische rechten-
organisaties zich verenigd hebben. De vereniging STIM werd reeds in 1923 opgericht naar 
aanleiding van de Zweedse auteurswet van 1919. 42  

Rechthebbenden 

STIM beheert zowel het groot als het klein recht voor muziekauteurs in Zweden en int 
vergoedingen voor componisten, tekstdichters, bewerkers/arrangeurs en muziekuitgevers. 
Lidmaatschap staat open voor muziekauteurs van wie tenminste den muziekwerk openbaar is 
uitgevoerd en bedraagt minimaal den jaar. In 1995 waren ongeveer 30.000 muziekauteurs 
aangesloten bij STIM, waaronder ongeveer 4000 muziekuitgevers. Daarnaast heeft STIM in 
70 landen volledige en minder volledige wederkerigheidscontracten met buitenlandse 
equivalenten. Door STIM wordt met name hecht samengewerkt met de zuster-
auteursrechtorganisaties van de andere Scandinavische landen, Denemarken, Finland, 
Noorwegen en 'island. Deze organisaties zijn verenigd in de Nordic Union. In 1995 
incasseerden STIM en NCB tezamen 1190 m1n43 , waarvan f171 mm n aan rechthebbenden 
werd uitgekeerd. Daarvan bedroegen de gethcasseerde vergoedingen voor de uitvoerende 

42 
Deze Auteurswet 1919 is in 1960 vervangen door de Act on Copyright in Literary and Artistic Works, die in 1995 op een aantal 

onderdelen werd gewijzigd. 
43 

Voor conversiekoers, ziet noot 25 

49 



rechten in Zweden en in het buitenland f91 mm, waarvan f76 mm n werd uitgekeerd. De 
administratieve en andere kosten van STIM bedroegen in 1995 f 14,8 mm. 

Bevoegdheden  

STIM ontleent zijn bevoegdheden aan de rechtstreekse overdracht van het individuele 
uitvoeringsrecht op bestaande en toekomstige werken van de bij haar aangesloten auteurs en 
niet aan artikelen uit de Zweedse Copyright Act. Deze wet bevat namelijk geen enkele 
bepaling over de oprichting of werkwijze van incasso-organisaties in Zweden. Namens de 
rechthebbenden is STIM door het overdrachtsmechanisme bevoegd tot bemiddeling, incasso 
en repartitie met betrekking tot de vergoedingen voor het openbaar gebruik van een 

beschermd muziekwerk. STIM formuleert hiermee voor Zweden de standaardcondities voor 
het uitvoeren van auteursrechtelijk beschermde muziekwerken. STIM verleent vervolgens het 

recht tot openbaarmaking van de muziekwerken aan de gebruikers, in ruil voor een financiele 
vergoeding. In Zweden gebeurt dit, gegeven de hoge organisatiegraad aan de gebruikerskant, 
in de regel in de vorm van collectieve contracten tussen STIM en georganiseerde groepen van 
gebruikers. Zo heeft STIM bijvoorbeeld gedifferentieerde contracten met de Zweedse 
publieke en commerciele omroepen, de SHR, Swedish Hotel and Restaurant Association, met 

winkelketens en de Church of Sweden. De hoogte van de tarieven wordt bepaald in overleg 

met de gebruikersgroepen of door een vergelijking te maken met relevante buitenlandse 
tariefstructuren. STIM verleent alleen in die gevallen korting op de verschuldigde vergoeding 

wanneer haar administratieve kosten daardoor verlaagd kunnen worden. De gethcasseerde 
vergoedingen worden na aftrek van gemaakte administratieve en andere kosten verdeeld 

onder de rechthebbenden aan de hand van het STIM repartitiereglement. Als basisregel geldt 
voor het gebruik van individuele werken de verdeling 1/3 componist, 1/3 tekstdichter en 1/3 

muziekuitgever. 

Toezicht 

In de Zweedse wet is noch een speciaal instituut, noch een specifieke juridische procedure 
aangewezen voor het toezicht op de auteursrechtelijke incasso-organisaties. De Zweedse 
overheid houdt in verband met de economische monopoliepositie van STIM wet toezicht op 

haar werkwijze. Daartoe zijn de voorzitter van de Raad van Bestuur van STIM en twee 
Raadsleden en hun plaatsvervangers door de overheid benoemde functionarissen. Daamaast 
worden de geldstromen van STIM jaarlijks gecontroleerd door de accountantsdienst van de 

Zweedse Staat. 

Tarieven  u incassopraktlik 

Met de Zweedse publieke TV- en radio-omroepen heeft STIM sinds 1996 een 5-jaar contract, 

waarbij het tarief gebaseerd is op de varierende inkomsten van de omroepen en het percentage 
muziekgebruik. Voor de Zweedse commerciele radio- en televisieomroepen geldt een tarief 
voor muziekgebruik dat gebaseerd is op een percentage van de inkomsten uit advertenties. 

Daamaast geldt als basistarief voor commerciele televisiezenders die meer dan 10% muziek 

uitzenden een minimum van f50 per kanaal per huishouden per.  jaar. In verband met de 

economische recessie is in Zweden de afgelopen jaren het gebruik van muziek als 
entertainment teruggelopen. STIM hanteert voor de Zweedse Horeca daarom een basistarief 
dat gebaseerd is op het gemiddeld bezoekersaantal en niet langer op de gemiddelde 

toegangsprijzen. sum heeft met een aantal winkelketens collectieve contracten over 

muziekgebruik, waarbij de winkeloppervlakte in m 2  de hoogte van de verschuldigde 

vergoeding bepaalt. Hetzelfde tarief wordt door STIM gebruikt voor de individuele 
middenstanders, zoals bijvoorbeeld kappers en zonnebankhouders. Voor live muziek hanteert 
STIM een tarief dat geent is op de toegangsprijs. In 1995 kwam 32% van STIM's inkomsten 

tilt publieke radio- en televisieomroepen, 22% uit achtergrondmuziek, 15% uit 
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dansgelegenheden, 9% uit kabel- en satellietdoorgifte, 6% uit commerciele radiostations, 6% 
uit live concerten, 5% uit films en 5 % uit overige bronnen. 

STIM hanteert hierbij grofweg de volgende parameters: 
• percentage van de recette (bijvoorbeeld discotheken, live concerten, bioscopen); 
• oppervlakte in m2  van de ruimte waarin de muziek beluisterd wordt (bijvoorbeeld 

winkels); 
• aantal inwoners, werknemers, luisteraars (bijvoorbeeld kantoren, andere werkruimten en 

gemeentes); 
• percentage van de omzet (bijvoorbeeld restaurants); 
• aantal minuten "airplay"; 
• lump sum; 
• aantal wagons of zitplaatsen (bijvoorbeeld trein, autobus). 

SAMI 

Rechthebbenden  

SAM 1, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, is de Zweedse 
naburigrechtelijke incasso-organisatie voor de uitvoerend kunstenaars. SAMI werd opgericht 
in 1963 op initiatief van twee vakbonden (een voor acteurs en een voor musici) teneinde de 
naburige rechten die de Zweedse Copyright Act van 1960 verleende, te beheren. In 1986 werd 
in de Zweedse wetgeving het vergoedingsrecht voor secundair muziekgebruik geIntroduceerd. 
SAM1 bemiddelt en incasseert sindsdien de verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van 
het werk van artiesten (voornamelijk acteurs) en uitvoerend musici. De werkzaamheden van 
SAM1 corresponderen in deze met artikel 12 van de Conventie van Rome. SAMI is een 
kleine organisatie die ongeveer twintig werknemers telt. 

In Zweden is op het gebied van de naburige rechten een organisatorische scheiding tussen 
uitvoerende kunstenaars (SAMI) en fonogrammenproducenten (IFPI/SOM) waar te nemen. 
SAMI opereert echter in nauwe samenwerking met IFPI/SOM. Zo onderhandelen SAMI en 
IFPI gezamenlijk met muziekgebruikers over de compensatie voor het secundair 
openbaarmaken van muziekwerken in Zweden. Deze samenwerking vloeit als afgeleide voort 
uit de Zweedse copyright wetgeving in de zin dat de wet de beide categorieen naburig 
rechthebbenden verplicht tegelijkertijd hun rechten uit te oefenen." In de meeste gevallen 
collecteert SAMI namens IFPI, waarbij het totaal van geinde vergoedingen 50-50 wordt 
verdeeld tussen de twee categoric& van naburig rechthebbenden, de uitvoerend kunstenaars 
en de fonogrammenproducenten. Daarnaast is SAMI verantwoordelijk voor de gedeelde 
administratie. SAMI telde in 1995 ongeveer 6.000 aangesloten Zweedse uitvoerend 
kunstenaars en 24.000 buitenlandse rechthebbenden. SAMI heeft wederkerigheidscontracten 
met ongeveer 18 buitenlandse zusterorganisaties. In 1993 incasseerde SAMI en 'FPI voor het 
muziekgebruik in Zweden een totaalbedrag van f19,3 miljoen. Meer dan de helft (f11 mm) 
hiervan kwam uit betalingen van omroepen. Van dit totaalbedrag vloeide de helft naar de 
uitvoerend kunstenaars en de andere helft naar de fonogrammenproducenten. 45  

Bevoegdheden  

Net als STIM ontleent SAMI haar bemiddelings- en incassobevoegdheid niet aan de Zweedse 
Copyright.Act, maar aan de overdracht van een deel van de rechten van de uitvoerend 

44 Act on Copyright in Literary and Artistic Works, Act 1960: 729,.of December 30, 1960, as amended up to July 1, 1995. The 
Ministry of Justice, Stockholm, Sweden. 
45 SAMI, 1994 Facts and Currents from SAM1, Swedish Artists'and Musicians' Interest Organization, Stockholm, 1994. 
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kunstenaars bij het lidmaatschap. Artikel 1 van het contract dat SAMI daartoe met 
rechthebbenden sluit, luidt als volgt: 

The associate performer commissions SAMI to enter on his behalf into agreements 
regarding 

a. remunerations for public performance (...) 

b. rights and remunerations with regard to the secundary use of recorded 

performances (...) 

SAMI heeft tot taak om de billijke vergoedingen die verschuldigd zijn voor het secundair 
gebruik van naburigrechtelijk beschermde muziekwerken te incasseren en te verdelen onder 

de rechthebbenden. Daartoe onderhandelt SAMI in samenwerking met !FPI met 
georganiseerde en individuele muziekgebruikers over de hoogte van de verschuldigde 
vergoedingen. Na de incasso worden de vergoedingen na aftrek van kosten gelijkwaardig 
verdeeld tussen uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten. Het is SAMI's streven 
om het kostenniveau onder de 15% te houden. Vervolgens hanteert SAMI een eigen 

repartitiereglement dat gebaseerd is op een puntensysteem per uitgevoerd werk. 

Toezicht 

Zoals gezegd formuleert de Zweedse Copyright Act geen bepalingen voor het toezicht over 
incasso-organisaties. Anders dan ST1M kent SAM1 geen overheidsfunctionarissen die zitting 

hebben in de Raad van Bestuur. 

Tarieven n incassopraktijk 

In Zweden zijn vele bedrijfstakken gestructureerd vertegenwoordigd in branche-organisaties, 
waar SAMI evenals STIM collectieve contracten mee heeft gesloten om het toezicht op het 

gebruik en het incassoproces te vereenvoudigen. Daarnaast int SAMI ook van niet branche-
georganiseerde groepen van muziekgebruikers zoals de individuele winkelketens H&M en 
IKEA. Bij het vaststellen van de tarieven gaat SAMI uit van de omvang van het gebruik, 
uitgewerkt als toegankelijkheid van de muziek x speelduur. Hieronder volgt een kort 

overzicht van de door SAMI frequent gehanteerde parameters: 

• oppervlakte van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht; 

• aantal openingsdagen; 

• openingstijden; 

• aantal dagen van geboekte hotelkamers; 

• aantal verkochte toegangskaarten; 

• oppervlakte van totaal aantal discozalen en bioscopen op veerboten; 

• aantal zonnebanken; 
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JURIDISCHE VERGELIJKING 

VERGELIJICENDE STRUCTUUR 

In dit hoofdstuk zullen we de individuele informatie over de onderzochte landen in een aantal 
structuren bij elkaar verzamelen. Op deze manier zal een vergelijking vereenvoudigd worden. 
Allereerst zullen we de juridische structuren op hoofdlijnen met elkaar vergelijken. Daarna 
komt de organisatie van de incasso aan bod, gevolgd door een overzicht van de parameters 
van een aantal belangrijke groepen van muziekgebruik. Vervolgens behandelen we de 
problemen die de vergelijking van tarieven met zich meebrengen. Tenslotte volgt een 
vergelijking van de verschillende vormen van toezicht die op het gebied van 
muziekauteursrechten bestaan. 

Alle onderzochte landen zijn partij van de Conventies van Bern en Rome. De invulling van de 
nationale wetgeving op het gebied van auteurs- en naburig recht verschilt echter per staat. De 
werken van muziekauteurs genieten in alle onderzochte landen uitgebreide 
rechtsbescherming. Rechtsbescherming op de prestaties van uitvoerende musici en 
fonogrammenproducenten wordt echter niet in alle landen op eenzelfde niveau geboden. 
Hieronder zal voor het auteursrecht en de naburige rechten de juridische situatie in de zes 
landen in het kort worden vergeleken op de volgende vier punten: welke groepen worden 
aangemerkt als rechthebbenden, worden aan hen vermogens- of vergoedingsrechten 
toegekend, wat is de beschermingsduur van het auteurs- en naburig recht en wanneer zijn de 
naburige rechten ingevoerd? 

Auteursrecht 
Alle landen wijzen componisten en tekstschrijvers aan als auteurs van muziekwerken. 
Zweden voegt daar nog bewerkers/arrangeurs en vertalers van muziekstukken aan toe. In alle 
landen genieten muziekauteurs exclusieve uitvoerende en mechanische rechten op bun 
artistieke prestaties. Conform de Europese Richtlijn 92/100 uit 1993 bedraagt de wettelijke 
beschermingstermijn in Nederland, Zweden, Belgie, Frankrijk, het V.K. en Duitsland 70 jaar 
na de dood van de auteur, ingaande op de eerste dag van het jaar volgend op het jaar van 
overlijden van de auteur. 

Naburige rechten 
De situatie op het gebied van de naburige rechten is minder homogeen. Alle landen hebben 
het verdrag van Rome van 1961 ondertekend en zijn gehouden aan de Europese Richtlijn 
92/100, maar hebben verschillende bepalingen overgenomen in de afzonderlijke nationale 
wetgeving. Artikel 12 CvR biedt lidstaten de mogelijkheid om slechts een enkele categorie 
rechthebbenden een vergoedingsrecht voor secundair muziekgebruik te verlenen. Vijf landen 
kennen onder dit artikel zowel uitvoerend kunstenaars als fonogrammenproducenten een 
vergoedingsrecht toe, hoewel het niveau van geboden rechtsbescherming per land verschilt. 
Het V.K. vormt hier een uitzondering op aangezien de Engelse wetgeving alleen de 
fonogrammenproducent een vergoedingsrecht verleent. Uitvoerend kunstenaars beschikken in 
het V.K. slechts over performers 'rights, het recht om te beslissen over secundair gebruik van 
hun prestaties. Voor het gebruik van hun prestaties door derden ontvangen uitvoerende musici 
in het V.K. echter geen financiele vergoeding 46 . 

46 
Deze situatie heell zich per 1 december 1996 gewijzigd (zie beschrijving van het Britse systeem). Hier en verder wordt de 

situatie voor deze datum beschreven. 
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Auteursrecht 	 Naburige rechten 

Land 	aard 	sinds 	termijn 	aard 	sinds 	termijn 	 recht 

	

(in  jaren) 	 hebbenden 

Nederland 	excl. 	1912 	70 pma 	verg. 	1993 	50 prest. 	 UK/FP 

Zweden 	excl. 	1904 	70 pma 	verg. 	1960 	50 prest. 	 UK/FP 

Belgit 	excl. 	1886 	70 pma 	verg. 	1994 	50 prest. 	 UK/FP 

V.K. 	excl. 	1911 	70 pma 	verg. 	1988 	50 prest. 	 FP 

Frankrijk 	excl. 	1791 	70 pma 	verg. 	1985 	50 prest. 	 UlUFP 

Duitsland 	excl. 	1870 	70 pma 	verg. 	1966 	50 prest. 	 UK/FP 

Legenda 
excl. : exclusieve rechten 

verg. : vergoedingsrecht voor secundair gebruik 

pma 	: post mortem auctoris, beschermingstermijn, na het overlijden van de auteur 

prest.: beschermingstermijn, na het voor de eerste maal vastleggen van de prestatie 

De beschermingsterrnijn van de naburige rechten bedraagt conform de Richtlijn 92/100 in 

Nederland, Belgie, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk 50 jaar, ingaande het jaar 
volgend op de eerste vastlegging van de uitvoering. Zweden kent wettelijk naburige rechten 
toe sinds 1960, Duitsland sinds 1966, Frankrijk sinds 1985, het V.K. sinds 1988, Nederland 
sinds 1993 en Belgie tenslotte sinds 1994. 

STRUCTUUR VAN BEMIDDELINGS- EN INCASSO-ORGANISATIES 

Uit ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat de vertegenwoordiging van de belangen en 

rechten van auteurs, fonogrammenproducenten en uitvoerend kunstenaars verschillend 
georganiseerd is. Het aantal organisaties dat op dit terrein betrokken is, de manier waarop de 
incasso is geregeld en de vormen van samenwerking tussen verschillende organisaties toner' 

weinig overeenkomsten. 

Hieronder zullen we aan de hand van een aantal specifieke kenmerken de verschillen en 
overeenkomsten tussen de landen bespreken. Voor een duidelijk begrip van de organisaties 

onderscheiden we twee dimensies: 

1. rechthebbenden: 

• componisten en tekstschrijvers47  
• uitvoerend kunstenaars 
• fonogrammenproducentenn  

2. rechten 
• uitvoerende rechten 

• mechanische rechten 
• naburige rechten 

Tabel 1: Juridisch overzicht 

47 
Deze twee eategorieen hebben wij els ten grocp van rechthebbenden women aangezien zij in elk van de onderzochte landen 

hinnen den organisatie vertegenwoordigd zijn. Dat is op zich ook een opvallend felt, maar komt voon uit de daadwerkelijke, 

nauwe professionele samenwcrking die due versehillende beroepssooncn hebben. 
48 

Binnen muziekauteursrechten is nog een derde groep tc onderscheiden, de omroepen. Deze groep is als rechthebbende buiten 

bcschouwing van het onderzoek gebleven. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 2. 
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Figuur 2 geeft een overzicht van de organisatie van de incasso in de onderzochte landen met 
betrekking tot deze twee dimensies. 

Meerdere organisaties voor gelijke groepen rechthebbenden 
a. Voor gelijke rechten 
In bijna ieder onderzocht land is er slechts een organisatie actief voor een specifieke groep 
rechthebbenden, dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld op het terrein van de naburige rechten den 
organisatie optreedt voor uitvoerende kunstenaars en den organisatie voor 
fonogrammenproducenten of dat er op het gebied van de uitvoerende rechten nooit twee 
organisaties optreden voor de rechthebbenden. Deze situatie wordt duidelijk gevoed doordat 
een incasso-organisatie en gebruikers er vaak belang bij hebben dat zoveel mogelijk 
rechthebbenden aangesloten zijn bij dezelfde organisatie. Op deze manier kan een 
vertegenwoordigende organisatie het meest doelmatig functioneren. Slechts in Frankrijk 
bestaan er op het gebied van de naburige rechten zowel voor uitvoerend kunstenaars als voor 
fonogrammenproducenten verschillende belangengroepen. Voor rechthebbenden bestaat er 
geen daadwerkelijke keuze tussen organisaties, omdat het lidmaatschap sterk gedefinieerd is 
door elkaar uitsluitende kenmerken (groot tegen klein, solist tegen collectief). Ook gebruikers 
kunnen niet kiezen voor het gebruik van het repertoire van de een of van de ander (of hoeven 
hiervoor althans geen reductie van te verwachten), omdat de incasso wel door een organisatie 
wordt uitgevoerd. De verscheidenheid in organisaties dient slechts om de belangen op andere 
vlakken te behartigen. 

Er bestaat dus in geen van de onderzochte landen competitie tussen incasso-organisaties die 
voor de bescherming. van dezelfde rechten optreden. 

b. Voor verschillende rechten 
In twee landen, te weten Belgie en Duitsland, is er slechts eon organisatie die voor het gebruik 
van zowel uitvoerende als mechanische rechten de incasso regelt voor componisten en 
tekstschrijvers. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn er voor dezelfde groep twee 
organisaties actief. Waar in het VK al gesproken wordt over eventuele samenwerking tussen 
MCPS (mechanisch recht) en-PRS (uitvoerend recht), is de situatie in Zweden al verder 
ontwikkeld. NCB doet de incasso voor het mechanisch recht in alle Scandinavische landen en 
IJsland voor de individuele auteursrechtelijke landen, maar draagt vervolgens de inkomsten 
over aan STIM dat het Zweedse aandeel verdeelt onder de rechthebbenden. Ook in Frankrijk 
zijn de verschillen tussen de organisaties die voor mechanisch en uitvoerend recht incasseren 
klein te noemen. Hoewel de incasso gescheiden plaatsvindt, zijn de administratieve taken 
tussen SACEM en SDRM centraal geregeld. 

Gesteld kan worden dat componisten en telcstschrijvers verschillende rechten hebben (hier: 
uitvoerende en mechanische rechten) die ofwel overgedragen zijn aan een en dezelfde 
organisatie of aan twee organisaties die zeer nauw met elkaar samenwerken. Slechts het VK 
vormt hierop de uitzondering. 

Meerdere organisaties voor verschillende groepen rechthebbenden 
In geen van de onderzochte landen zijn er organisaties te vinden die de administratie van 
zowel auteurs (mechanische en uitvoerende) als naburige rechten voor hun rekening nemen. 
In elk land zijn de groepen die door deze rechten beschermd worden (auteurs: componisten en 
tekstschrijvers; naburig gerechtigden: uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten) 
strikt van elkaar gescheiden. 

Binnen het naburig recht is de situatie gevarieerder. Zo is er in sommige landen (Duitsland, 
VK) een organisatie die de incasso regelt voor uitvoerend kunstenaars en 
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fonogrammenproducenten. Hierbij moet gezegd worden dat in het VK ook alleen maar den 
groep binnen het naburig recht (de fonogrammenproducenten) wettelijk beschermd is. In 
Belgie is er sprake van een strikte scheiding tussen uitvoerend kunstenaars en 
fonogrammenproducenten die elk hun eigen organisatie hebben. In Zweden bestaan er ook 
twee organisaties, maar deze laten hun incasso- en administratiebeleid waar mogelijk 
samenvallen. Zoals al eerder beschreven is, bestaan er in Frankrijk vier verschillende 
belangenorganisaties op het gebied van de naburige rechten, maar wordt de incasso voor deze 
vier uitgevoerd door een andere organisatie. 

Concluderend is er dus sprake van een veelvoud van organisatorische structuren op het gebied 
van de naburig rechten, maar is er in elk geval geen gezamenlijke organisatie voor naburig 
gerechtigden enerzijds en uitvoerend en mechanisch rechthebbenden anderzijds. 

VORMEN VAN SAMENWEFtICING TUSSEN INCASSO-ORGANISATIES 

U it de vorige paragraaf is gebleken dat er afhankelijk van het onderzochte land tussen de twee 
en vier incasso-organisaties (of zelfs zeven als de Franse belangenorganisaties meegeteld 
worden) op het gebied van het muziekauteursrecht actief zijn. In geen enkel land worden 
derhalve de belangen van rechthebbenden ten opzichte van de gebruikers vertegenwoordigd 
door een enkele organisatie. Dit heeft te maken met het felt dat incasso-organisaties 
verschillende groepen representeren, rechten in verschillende perioden zijn ingevoerd en 
organisaties in verschillende perioden zijn opgericht. De situatie in Duitsland is het meest 
geconcentreerd; voor zowel het naburig- als auteursrecht is slechts een organ isatie actief voor 
incasso. 

Dit wil echter niet zeggen dat de bemiddelings- en incasso-organisaties geheel langs elkaar 
heen functioneren. In elk van de onderzochte landen blijkt dat er op verschillende vlakken 
samenwerking tussen organisaties kan bestaan. We zullen hier aangeven welke vorm deze 
samenwerking aanneemt. Voor meer gedetailleerde infonnatie over de feitelijke 
samenwerkingsverbanden verwijzen we naar de individuele landenbeschrijvingen. 

Samenwerking bij administratie en incasso 
Een zeer vergaande vorm van samenwerking bestaat wanneer organisaties niet alleen (delen 
van) de administratie maar ook de incasso samen organiseren. Hierbij kan het zelfs moeilijk 
zijn de verschillen tussen organisaties te onderscheiden. In veel van dergelijke gevallen zal 
het behoud van de eigen identiteit de voornaamste reden zijn om geen fusie te overwegen. De 
motivatie voor vergaande samenwerking ligt meestal in de te behalen schaalvoordelen en de 
versterking van de onderhandelingspositie ten opzichte van de gebruikers. 

Aileen in Zweden bestaat tussen een aantal organisaties intensieve samenwerking op deze 
twee gebieden. Allereerst is daar het samenwerkingsverband tussen de Scandinavische 
landen en Iisland voor de administratie en incasso van de mechanische rechten van elk van de 
lidstaten. Dit vindt plaats binnen NCB, die namens STIM de mechanische rechten van de 
Zweedse muziekauteurs beheert. NCB maakt feitelijk deel uit van STIM; STIM heeft, net als 
haar Scandinavische zusterorganisaties, het beheer van de mechanische rechten uitbesteed aan 
NCB. 

Daarnaast werkt SAMI als belangenorganisatie voor uitvoerend kunstenaars in Zweden nauw 
samen met IFPI, de Zweedse afdeling van de internationale belangenorganisatie van 
fonogrammenproducenten. Al sinds de jaren '60 werken beide organisaties volledig samen 
aan de incasso van de hen verschuldigde vergoedingen voor secundair muziekgebruik. Zo int 
IFPI bijvoorbeeld namens beide organisaties bij lokale radio-omroepen, terwijI SAMI de 
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administratie doet voor alle gezamenlijke SAMI-IFPI onderhandelings- en inningsactiviteiten. 

Repartitie geschiedt per groep rechthebbenden. 

Samenwerking bij administratie alien 
Incasso is slechts een van de vele verschillende functies en taken van een bemiddelings- en 
incasso-organisatie. Zoals beschreven in het tweede hoofdstuk zijn de distributie van de 
inkomsten onder de rechthebbenden en de administratie van rechten andere essentiele taken. 
Al naar gelang een organisatie meer functies uitvoert, zal het ondersteunend apparaat qua 

grootte en organisatorische complexiteit verschillen. 

Zo kunnen er gevallen zijn waarin organisaties de administratie van rechten, 
onderhandelingen, distributiemethode en dergelijke (in het algemeen: de activiteiten die zich 
direct richten op de rechthebbenden) met elkaar uitvoeren, terwijI er nog steeds verschillende 

incasso-activiteiten plaatsvinden. Deze situatie bestaat bijvoorbeeld in Frankrijk tussen 
SACEM en SDRM. Het is duidelijk dat een dergelijke samenwerkingsvorm alleen mogelijk 
is wanneer de groepen rechthebbenden grote overeenkomsten (in genoten rechtsbescherming 

en/of in activiteiten) met elkaar vertonen. 

Samenwerking bij ineasso 
Net aantal gebruikers van muziek is erg groot, de soorten gebruik zijn verschillend. 

Gebruikers betalen vaak vergoedingen aan verschillende incasso-organisaties, die 
verschillende rechten of rechthebbenden vertegenwoordigen. Zo is het openbaar gebruik van 
muziek iets dat zowel auteurs als naburig gerechtigden aangaat. Daardoor kunnen 
verschillende organisaties van rechthebbenden besluiten afspraken te maken over de incasso 
van vergoedingen voor bepaalde gebieden om tot een meer doelmatige inning te komen. Ook 
kan zodoende de positie ten opzichte van de specifieke gebruikersgroep versterkt worden in 

bijvoorbeeld onderhandelingen over tarieven. Tenslotte kunnen de middelen en kennis elkaar 
aanvullen op bepaalde deelgebieden, waardoor het aantreldcelijk is van elkaars ervaring 

gebruik te maken. 

De samenwerkingsvorm zal sterk afhangen van de middelen en de expertise die beide 
organisaties tot bun beschikking hebben. Wanneer het netwerk van deze organisaties 
gespecialiseerd is, kunnen zij elkaar wellicht in bun activiteiten aanvullen. Dit kan betrekking 
hebben op bepaalde functies (by. de ene organisatie heeft een eigen opsporingsdienst, de 

andere organisatie(s) niet), traditionele gerichtheid op specifieke gebruikers van de muziek 
(by. in een bepaalde bedrijfstak) of op de aanwezigheid van regionale kantoren. Wanneer de 
relatie minder symmetrisch is, zal eon organisatie wat de incasso betreft vaak het voortouw 
nemen en voor deze diensten een deel van de opbrengsten in rekening brengen an de andere 

partij(en). 

De vraag is wanneer het zinvol is samen te werken of wanneer het zinvol is dat organisaties 

ieder bun eigen incasso regelen. Aan de uitkomst kunnen uiteraard vele redenen ten 
grondslag liggen, maar een vaak voorkomende voorwaarde voor samenwerking lijkt toch te 

zijn dat het uniforme groepen van rechthebbenden of uniforme groepen van gebruikers 

betreft. 

We hebben kunnen zien dat er in veel landen sprake is van samenwerking op het gebied van 
de incasso, die zich in het algemeen beperkt tot een aantal gebruikersgroepen. De gebieden 
waarop deze gezamenlijke incasso plaatsvindt, is in de onderzochte landen enigszins 
verschillend, maar komt toch vooral voor bij secundair muziekgebruik. De incasso is in 
dergelijke gevallen het meest massaal en op klein gebruik (horeca, bedrijven, winkels) 
gericht. Deze beperkte samenwerking vindt dus niet zozeer binnen de gebieden van 
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auteursrechten of naburige rechten plaats, maar vooral tussen deze terreinen. Voorbeelden 
van deze meer onregelmatige vorm van samenwerking bestaan tussen GEMA en GVL in 
Duitsland, STIM en SAMI in Zweden en SACEM en SPRE in Frankrijk. In Duitsland en 
Frankrijk int de auteursrechtelijke organisatie de vergoedingen voor openbaar gebruik. 
GEMA doet dat voor alle vormen van openbaar gebruik en draagt daarbij tussen de 20% en 
57,5% van de inkomsten af aan GVL, een afspraak die al meer dan 30 jaar vastligt; SACEM 
incasseert slechts voor gebruik van achtergrondmuziek. SPRE krijgt via SACEM 18% van de 
vergoedingen die aan de auteurs toekomen. De relatie tussen S'TIM en SAMI is 
evenwichtiger van aard. Voordat de Zweedse IFPI de incasso bij niet-commerciele, lokale 
radio-omroepen verzorgde, voerde STIM dit voor SAMI en IFPI uit. SAMI int nu 
vergoedingen voor het gebruik van muziek bij telefonische diensten. Bovendien werken 
STIM en SAMI door middel van het inschakelen van externe consultanten gezamenlijk aan 
het benaderen en contracteren van niet-georganiseerde gebruikers. 

Conclusie 
Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen we vaststellen dat er een grote 
verscheidenheid aan samenwerkingsvormen bestaat. Aan het ene uiterste wordt de situatie in 
het Verenigd Koninkrijk gekenschetst door vrijwel onafhankelijk van elkaar functionerende 
incasso-organisaties, aan het andere uiterste wordt door de betrokken partijen in Zweden op 
allerlei mogelijke manieren samengewerkt. Daar tussenin komen zowel wat betreft incasso 
als wat betreft gedeelde administratie allerlei mengvormen voor. Nederland neigt daarin meer 
naar de kant van Zweden te vallen; de samenwerking tussen BUMA en STEMRA is op het 
terrein van administratie zeer hecht te noemen en BUMA en SENA functioneren zeker niet 
onafhankelijk van elkaar. 

GEBRUIKTE PARAMETERS IN TARIEFGROEPEN 

Zoals aangegeven in de inleiding van dit rapport ligt de basis voor de totstandkoming van 
tarieven in een afgeleide van de "formule" toegankelijkheid x tijd x locatie. In elk van de 
landen kan deze formule op verschillende manieren geoperationaliseerd worden. Nationale 
omstandigheden hebben ten eerste vaak invloed op de vorming van tariefgroepen (Belgische 
Snackkramen, Britse bingo evenementen, Zweedse skiliften) en ten tweede op het gebruik 
van specifieke parameters. Er zal geen duidelijk overzicht zijn wanneer voor alle 
tariefgroepen alle gebruikte parameters bij elkaar verzameld zouden worden. Zowel het 
aantal als de verscheidenheid van de parameters maalct een zinvolle vergelijking op dat niveau 
erg moeilijk. Een vergelijking op het niveau van bovenstaande formule zal echter ook geen 
soelaas bieden, omdat de situatie te algemeen zal zijn. Hierdoor zal de situatie bijna per 
definitie grote mate van overeenstemming vertonen. 

Wij hebben daarom getracht de specifieke parameters in een vijftal groepen onder te brengen 
die een voldoende mate van variatie vertonen zonder teveel in detail te verzinken. Bovendien 
is, zoals gezegd, ook het aantal tariefgroepen per land erg groot (tussen de 40 en 70 
verschillende tariefgroepen). Voor een zinvolle vergelijking hebben we een aantal groepen 
geselecteerd die 1) in alle landen voorkomen, 2) een zekere variatie van gebruik van muziek 
vertonen en 3) een groot deel van de inkomsten van incasso-organisaties vormen. Om ook een 
goede vergelijking tussen naburige rechten en auteursrechten te maken, zijn tariefgroepen die 
levende muziek bevatten niet vergeleken. 

Hieronder worden achtereenvolgens de tarieven voor het gebruik van mechanische 
achtergrondmuziek in hotels, cafés en restaurants (tariefgroep horeca), in supermarkten, 
zelfbedieningsbedrijven en warenhuizen (tariefgroep supermarkten e.d.), in werkplaatsen, 
bedrijfsruimten en bedrijfsrestaurants (tariefgroep werkplaatsen e.d.) en het gebruik van 

59 



	

Parameter 	copper- 	luisteraars 	medium 	% 	 tijd 	overige 
Malik 	 inkomsten 

Land 	Org. 	
- NC 	BUMA 	X 

	

SENA 	X 	
- 

BE 	SABAM 	X 	 2 	 X 	 3 	 r 

URADEX3  

	

* SIMIM 	
- 

DU' 	GEMA 	X 

	

GVL 	X 

FR' 	SACEM 	 1,2 	 X 	 X°  

	

SPRE 	 1,2 	 X 	 X 

	

_ 	 . 
VK 	 PRS 	 1 	 X 

	

PPL 	 Xs  —  
/NV 	 SLIM 	 I 	 X 	 I 	 X 

	

* SAMI 	 __ 	 _, 

Legends parameters 
oppervlakte: 	bruto-oppervlakte in m 2  van de ruimte warin de muziek ten gehore wordt gebracht. 

luisteraars: 	aantal luisteraars onderscheiden oar (I) capaciteit, (2) feitelijk en (3) gemiddelde. 

medium: 	wccrgave-apparatuur (by. radio, jukebox, videobox) en vermogen 

°Ai inkomsten: 	I) omzet, 2) toegangsprijzen, 3) consumptieprijrn, 4) reclarne-inkomsten, 5) anders. 

,  tijd: 	openingstijden,  werktijden etc. 

Noten: 
I  Dit land kent ten gezamenlijke incasso voor HORECA. 
2  Horcca taricf verschilt in Belgie per grootte van de agglomeratie waarin de ondememing opereert. 

3  Uradex vergoedingen voorheen door SABAM geincl; nieuwe tariefgrondslagen nu in ondahandeling. 

4  Horeca tarief verschilt per regio in Frankrijk en in Parijs per arrondissement. 
. ' PPL berekent een standard bedrag voor het gebtuik van muziek in horeca-gelegenheden. 

amusementsmuziek in discotheken zoals gehanteerd in de onderzochte landen, met elkaar 

vergeleken op het gebruik van parameters. De gegevens over de gebruikte parameters zijn 
weergegeven in tabellen en worden vervolgens belcnopt in de tekst vergeleken. 49  

Tabel 2:Mechanische acbtergrondmuziek, tariefgroep Horeca 

Opvallend is het aantal samenwerkingsverbanden tussen auteursrecht en naburige rechten-
organisaties op het gebied van incasso bij nationale horeca-ondememingen. In Nederland, 
Frankrijk en Duitsland vindt de incasso gezamenlijk plaats. Ten aanzien van de gehanteerde 

parameters valt te concluderen dat Nederland en Duitsland ten eerste een negatieve 
uitzondering vormen wat het gebruik van de parameter "medium" betreft. In de avenge 
landen geldt steevast dat de hoogte van de verschuldigde vergoeding gedicteerd wordt door 

het vermogen en bereik van de gebruikte weergave-apparatuur. Ten tweede hebben beide 
landen ook niet gekozen voor het berekenen van tarieven aan de hand van de capaciteit van 
het horeca etablissement, terwijI de overige landen in vele gevallen wel uitgaan van het totale 
aantal zitplaatsen. Tenslotte valt het hanteren van de parameter "locatie" op voor Frankrijk en 

Belgie. 

49 De marketing • van een Harr incasso-organisaties geeft aan dater geen nadere infonnatie over de feitelijke tarieven van de. 

bettokken organisaties is ontvangen. In geval van de Belgische URADEX wren de tarieven op het moment van het onderzoek 

nog in onderhandeling. 
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Parameter 	opper- 	luisteraars 	medium 	% 	 tijd 	overige 
vlakte 	 inkomsten 

Land 	Org.  
NL 	BUMA ' 	X 

	

SENA 	X 	 2 	 5  
BE 	SABAM 	X 	 X 

URADEX I  
* SIMIM  

DU 	* GEMA 

	

GVL 	 ,  
FR 	* SACEM 

* SPRE  
VI: 	 PRS 	X 	 X 

	

PPL 	X  
ZW 	 STIM 	X 	 X 

* SAMI  

legenda parameters 
oppervlakte: 	bruto-oppervlakte in m 2  van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht. 
luisteraars: 	aantal luisteraars onderscheiden naar (I) capaciteit, (2) feitelijk en (3) gemiddelde. 
medium: 	weergave-apparatuur (by. radio, jukebox, videobox) en vermogen. 
°A inkomsten: 	1) omzet, 2) toegangsprijzen, 3) consumptieprijzen, 4) reclame-inkomsten, 5) anders. 
tijd: 	openingstijden,  werktijden etc. 
Noten: 

, I  Uradex vergoedingen voorheen door SABAM geInd; nieuwe tariefgrondslagen nu in onderhandeling. 

Tabel 3: Mecbanische achtergrondmuziek, tariefgroep Supermarkten e.d. 

De oppervlakte in vierkante meters blijkt de meest gebruikte parameter voor het berekenen 
van het tarief voor het gebruik van mechanische achtergrondmuziek in supermarkten en 
andere grotere winkels. SENA vormt een uitzondering door te kiezen voor het aantal 
werknemers van het winkelbedrijf gekoppeld aan het marktaandeel van de betreffende 
gebruiker. 5°  

50 
SENA stelt in haar tarievenoverzicht hierover: "In deze sector is er sprake van een sterke complexiteit van organisaties. Veelal 

in verband met een bepaalde winkelformule is er tevens sprake van een sterk wisselend muziekgebruik op sterk verschillende 
werkplekken (magazijnen, kantoren, winkels, distributiecentra)." 
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Parameter 	opper- 	luisteraars 	medium 	% 	 tijd 	overige 
vlakte 	 inkomsten 

Land 	Org.  
NL 	BUMA 	X 	 2 

	

SENA 	X 	 2  
BE 	SABAM I  

UFIADEX 

• SIMIM  
DU 	• GEMA 

• GVL 
FR 	• SACEM 

• SPRE  
VI( 	 PRS 	 2 	 X 

	

PPL 	 X3  
ZW 	 STIM 	 2 

• SAMI 	 _  
Legends parameters 
oppervlakte: 	bruto-oppervlakte in m 2  van de ruimte waarin de muziek ten gehore wordt gebracht. 
luistcraars: 	aantal luisteraars onderscheiden naar (1) capaciteit, (2) feitelijk en (3) gemiddelde. 
medium: 	weergave-apparatuur (by. radio, jukebox, videobox) en vermogen. 
% inkomsten: 	I) omzet. 2) toegangsprijzen, 3) consumptieprijzen, 4) reclame-inkomsten, 5) anders. 
tijd: 	 opcningstijden, werktijden etc. 

Noten: 
I  In de tariefgroepen van SABAM komt geen apart werkplaats tarief voor. 
2  Uradex vergoedingen voorheen door SABAM gethd; nieuwe tariefgrondslagen nu in onderhandeling. 

2  PPL berekent een standaard bcdrag voor het muziekgebruik op de werkplek. 

	

Parameter 	opper- 	luisteraars 	medium 	% 	 tijd 	overige 
vlakte 	 inkomsten 

Land 	Org. 

NL 	BUMA 	X 	 2, 3 

	

SENA 	X 

BE 	SABAM 	X 	 2.3 	 X 
URADEX I  

• SIMIM  
DL l 	• GEMA 

• GVL  
FR 	SACEM 	 2,3 

	

SPRE 	 2,3 ...,  
VK 	 PRS 	 2 

	

PPL 	 3 	 X  

ZW 	 STIM 	 2 	 2 

• SAMI 

Legends parameters 
oppervIrdcte: 	bruto-oppervlakte in m 2  van de mimic waarin de muziek ten gehore wordt gebracht. 

luisteraars: 	aantal luisteraars onderscheiden naar (I) capaciteit, (2) feitelijk en (3) gemiddelde. 

medium: 	weergave-apparatuur (by. radio, jukebox, videobox) en vermogen. 
% inkomsten: 	I) omzet, 2) tocgangsprijzen, 3) consumptieprijzen, 4) reclame-inkomsten, 5) enders. 

tijd: 	openingstijden, werktijden etc. 

Noten: 
I  Uradex vergoedingen voorheen door SABAM geind; nieuwe tariefgrondslagen 66 in onderhandeling. 

Tabel 4: Mechanische achtergrondmuziek, tariefgroep Werkplaatsen e.d. 

Een combinatie van de parameters capaciteit en oppervlakte lijkt de meest voorkomende 
methode te zijn voor de berekening van de tarieven voor muziekgebruik op de werkplek. 
Zweden, het VK en Nederland gaan primair uit van het aantal werknemers dat de muziek 
daadwerkelijk kan horen tijdens het werk, waarbij BUMA en SENA ook nog de parameter 
oppervlakte hanteren om het muziekgebruik in bedrijfsrestaurants en ander drukkere plaatsen 
uit te drukken. In het VK wordt door PRS naast de capaciteit ook de werktijd meegenomen. 
PPL kiest echter voor een vast bedrag. 

Tabel 5: Amusementsmuziek, tariefgroep Discotheken 
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Het gebruik van amusementsmuziek in discotheken wordt vrijwel uniform uitgedrukt in 
termen van een percentage van de inkomsten van de dansgelegenheid. Dit in verband met het 
karakter van amusementsmuziek: de functie van dansmuziek is veel duidelijker zichtbaar dan 
die van achtergrondmuziek. In Nederland, Frankrijk en Belgie zijn de tarieven voor 
discotheken en andere commerciele dansgelegenheden gebaseerd op percentages van zowel 
de toegangs- als de consumptieprijzen.' Wederom hanteert Nederland daarnaast de 
parameter oppervlakte, die in deze tariefgroep alleen ook in Belgie wordt gebruikt. Zweden 
en het VK meten hun tarieven af aan de capaciteit van de disco, uitgedrukt in het 
(gem iddelde) aantal bezoekers, dan wel aan de tijd die wordt doorgebracht in het 
etablissement. 

HOOGTE VAN TARIEVEN 

Het op microniveau vergelijken van de hoogte van de tariefstructuren in de onderzochte 
landen blijkt niet zinvol. De exacte hoogte van de vergoedingen die de muziekgebruikers in 
de verschillende landen betalen, is afhankelijk van een te groot aantal factoren en is daarmee 
te context-specifiek voor een objectieve geldelijke vergelijking. In deze paragraaf wordt 
uitgebreid op deze problematiek ingegaan. 

Het op mesoniveau vergelijken van de hoogte van de tarieven daarentegen lijkt meer zinvol 
maar niet haalbaar binnen het tijdsbestek en de opzet van deze studie. Het hanteren van de 
kosten voor muziekgebruik als percentage van de omzet van een bedrijfstak als variabele voor 
een internationale vergelijking zou een meer legitiem inzicht kunnen bieden in de onderlinge 
verhouding tussen landen voor wat betreft de tariefstructuren dan een eenvoudige financiele 
vergelijking van de hoogte van de tarieven. We zullen bier kort uiteenzetten welke problemen 
aan een vergelijking ten grondslag liggen en een eerste indicatie geven hoe deze eventueel 
aangepakt kunnen worden. 

Allereerst zijn er problemen die voor elke internationale vergelijking over complexe kwesties 
gelden. Deze zijn al aangegeven in de inleiding van dit rapport. We hebben de betreffende 
problemen aangepakt door het onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen. 
Zodoende is ondermeer gebleken dat de juridische structuur in de onderzochte landen in grote 
lijnen met elkaar overeenstemt en dus waarschijnlijk niet grote verschillen tussen landen kan 
veroorzaken. 

De eerste vraag die beantwoord moet worden is hoe verschillen in de hoogte van tarieven 
aangegeven moeten worden. Vervolgens moet gekeken worden naar wat deze verschillen 
aangeven. 

De verschillen kunnen in eerste instantie gemeten worden aan de hand van absolute cijfers. 
Deze cijfers kunnen op geaggregeerd of op individueel niveau bekeken worden. In het eerste 
geval kunnen bijvoorbeeld de inkomsten van de incasso-organisaties met elkaar vergeleken 
worden. GEMA (uitvoerende en mechanische rechten) had bijvoorbeeld een omzet van f1,46 
miljard en PRS (uitvoerende) en MCPS (mechanische) samen hadden een omzet van /976 
mln. Deze verschillen kunnen onder andere veroorzaakt worden door verschillen in 
ledenaantal van beide organisaties, door het verschil in muziekgebruik in beide landen of door 
de verschillende hoogte van de tarieven. Ook kunnen de uitgaven voor het gebruik van 
muziek van verschillende bedrijfstakken met elkaar vergeleken worden. Wederom staat de 
vraag centraal wat het gebruik van de muziek of wat de functie van die muziek is geweest. 

51 
Welke consumpties dienst doen als richtinggevende variabele lijkt cultured l bepaald. In Nederland gaat het hier bijvoorbeeld 

ondcr andere om jenever, terwijI in Frankrijk de prijzen voor wijn gelden. 
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Op individueel niveau kunnen de uitgaven van een bestaand bedrijf of een fictief bedrijf in 
verschillende landen met elkaar vergeleken worden. Hier wordt de vergelijking door het 
verschillend gebruik van parameters door incasso-organisaties in verschillende landen en de 

indeling van gebruikersgroepen in verschillende tariefgroepen echter zeer complex. Het 
hangt het erg af van de selectie van een (fictief) bedrijf hoe de verschillen gaan uitpakken. 

Het vergelijken van de absolute hoogte van tarieven (op welk niveau van aggregatie dan ook) 

zal een te beperkt resultaat opleveren. De bedragen die uit een dergelijke vergelijking komen, 
kunnen uiteraard aan andere onkosten of inkomsten verbonden worden. Zo kunnen de 

onkosten voor het gebruik van muziek door een bepaalde gebruikersgroep of bedrijfstak 
gerelateerd worden aan de totale onkosten die zij maken. Dit lijkt ten opzichte van de 

gebruiker een niet al te redelijke benadering. Het percentage dat betaald wordt voor 
muziekgebruik door de meeste gebruikers zal tamelijk laag zijn en de verschillen op deze 
orde van grootte zullen niet erg significant zijn. Wederom blijft het resultaat afhankelijk van 
de keuze van een groep van uitgaven die gemaakt wordt. 

In het licht van de huidige Nederlandse problematiek met betrekking tot het betalen voor het 
gebruik van muziek zou eventueel een vergelijking gemaakt kunnen worden tussen de 
uitgaven voor auteursrechten en de uitgaven voor naburige rechten. In dat geval worden de 

tarieven in elk geval in min of meer dezelfde context met elkaar vergeleken. De 
verhoudingen zijn in de onderzochte landen tamelijk verschillend. In Duitsland ontvangen de 

incasso-organisaties voor naburig gerechtigden tussen de twintig en vijftig procent van wat 
auteurs ontvangen, voor achtergrondmuziek in Frankrijk is het 18% en in het VK liggen de 
verhoudingen voor een aantal belangrijke gebruikersgroepen gelijk. SENA rekent gemiddeld 

tussen dertig en zestig procent van de tarieven die BUMA gebruikt. Het grote probleem ligt 
echter in het bepalen van wat de juiste verhouding zou moeten zijn tussen deze twee groepen. 

Als men al voldoende inzicht kan krijgen in wat de verschillen zijn, moet vervolgens gekeken 
worden naar wat deze verschillen aangeven. De tarieven geven de geldelijke waarde aan die 

aan het gebruik van muziek gegeven wordt. De invulling van deze waarde wordt door middel 
van onderhandelingen tussen gebruiker en vertegenwoordiger van rechthebbenden bepaald. 

Verschillen in tarieven kunnen derhalve 1) een afspiegeling zijn van de verschillen in de 
waarde die aan het gebruik van muziek wordt gegeven, 2) veroorzaakt worden door 
opvattingen over wat in onderhandelingen bereikt kan worden of 3) verschillen in het 
functioneren van incasso-organisaties aangeven. Uiteraard zijn nog meer oorzaken aan te 
geven. Het gaat er om dat het moeilijk is vast te stellen wie of wat de oorzaak is van de 
verschillen in tarieven en vervolgens te bepalen welk onderdeel van de nationale situatie 
veranderd moet worden om die verschillen weg te nemen. Dit gaat er bovendien van uit dat 

verschillen zo min mogelijk moeten bestaan. 

Concluderend kunnen we stellen dat veel meer feitelijke gegevens en cijfers van incasso-

organisaties maar vooral van gebruikers verzameld moeten worden om tot een zinvolle 
vergelijking te komen. Wanneer betrokkenen werkelijk inzicht willen krijgen in eventuele 
verschillen zal specifiek onderzoek op de tarieven verricht moeten worden. Een probleem 
voor dit soort onderzoek zal het verkrijgen van (financiele) informatie zijn. Veel van dit soort 

gegevens zullen op individueel niveau een zekere mate van vertrouwelijkheid genieten. 

TOEZICHT OP BEMIDDELINGS- EN INCASSO-ORGANISATIES 

De bemiddelings- en incasso-organisaties in de onderzochte landen zijn allemaal particuliere 
organisaties en geen overheidsdiensten. Vanwege hun mogelijke, feitelijke of 
voorgeschreven monopoliepositie bestaat er in elk van de landen een zekere vorrn van 
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controle of toezicht op deze organisaties. We zullen de vormen van toezicht hieronder kort 
samenvatten. Hierbij zullen we een onderscheid maken tussen toezicht op het functioneren 
van de organisatie en op de methode van tariefbepaling die wordt gehanteerd. 

Toezicht op organisatie en functioneren 
Uit de vergelijking komt naar voren dat in een aantal gevallen het toezicht op de incasso-
organisatie erg strikt is geregeld in de wet. Duitsland gaat daarin het verst door een uniforme 
benadering in aparte wetgeving over deze organisaties vast te stellen. In de andere landen 
blijft het toezicht beperkt tot het opnemen van bepaalde regelingen in de desbetreffende 
auteurswet of wet op de naburige rechten. In Zweden is daarentegen niets in de wetgeving 
vastgelegd over oprichting, repartitie, controle en dergelijke zzken. 

In vrijwel alle landen legt de wetgeving de vorm en de reikwijdte van het lidmaatschap van 
een bemiddelings- en incasso-organisatie vast. Bovendien wordt ook vaak de relatie tussen 
rechthebbenden en organisatie omschreven om zodoende de positie van het individu beter te 
beschermen. In alle landen behalve Zweden moeten incasso-organisaties een vergunning tot 
oprichting aanvragen bij het verantwoordelijke ministerie. Nergens wordt expliciet gesteld 
dat incasso-organisaties met uitsluiting van andere organisaties voor het beheer van 
muziekrechten kunnen zorgen. Andere kenmerken in organisatievorm hebben nauwelijks 
betrekking op de positie van specifieke incasso-organisaties, maar meer op die van 
particuliere bedrijven. 

De vorm van toezichthouding is enigszins gevarieerder. Het gaat er in deze om hoe nauw de 
toezichthouder bij het functioneren van de incasso-organisatie betrokken is, hoe deze het 
functioneren van de organisatie kan controleren of hoe er met klachten of problemen 
omgegaan kan worden. In Belgie heeft de door de minister aangewezen vertegenwoordiger 
een vrij beperkte rol. Deze vertegenwoordiger houdt toezicht op het toepassen van de wet en 
statuten en kan optreden in geval van overtreding hiervan. Tevens hoort de 
vertegenwoordiger alle klachten van gebruikers. In Zweden bestaan er voor-de 
auteursrechtelijke organisatie ook soortgelijke functionarissen die door de overheid benoemd 
zijn en zitting hebben in de raad van bestuur. In Frankrijk moeten de verenigingen direct aan 
de minister van cultuur verslag doen. In dit land bestaat er ook een administratieve commissie 
die zich met muziekauteursrechten bezig houdt, maar deze richt zich vooral op bepaling en 
controle van de vergoedingen voor gebruik. In de vorm van het Copyright Tribunal is dit ook 
voor het Verenigd Koninkrijk het geval. Duitsland kent als enige een meer 
geInstitutionaliseerde vorm van toezicht. Hier verzorgt het Patentamt het toezicht op het 
functioneren van de incasso-organisatie. 

Hoewel de vorm van toezicht op het functioneren van de incasso-organisaties in de 
onderzochte landen kan varieren van een functionaris of vertegenwoordiger van het 
verantwoordelijke ministerie tot een al dan niet onafhankelijke instantie, is de inhoud die 
hieraan gegeven wordt min of meer identiek. Alleen in Duitsland komt een meer directe 
vorm van toezicht op het functioneren voor. Het toezicht draait in de meeste landen echter 
om de licentievormen en de tarieven. Daarnaast bestaat er voor de meeste landen wetgeving 
die toezicht houdt op mogelijke kartelvorming of kartelachtige afspraken. 

Toezicht op tarietbepaling en licensering 
Naast de al vermelde vormen van toezicht bestaan er in Zweden en Belgie geen andere 
organisaties die zich bezighouden met tarieven en vergoedingen. "Voor de overige landen zijn 
er wel specifieke regelingen getroffen die mogelijkheden bieden om ook buiten gerechtelijke 
procedures meningsverschillen over tarieven en licenties aan te kaarten. In Duitsland en het 
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Verenigd Koninlcrijk zijn dit onafhankelijke bemiddelingsinstituten, terwijI Frankrijk meer 
een vorm van corporatistisch overleg kent. 

In Frankrijk komt de Administratieve Commissie in actie wanneer er tussen de betrokken 
partijen geen overeenstemming over de tarieven bereikt kan warden. Zoals at eerder is 

aangegeven, bestaat deze commissie uit een aantal rechters en vertegenwoordiger van de 
overheid, gebruikers en rechthebbenden. Vervolgens bepaalt deze commissie de tarieven die 
al dan niet in wetgeving warden vastgelegd. Het Copyright Tribunal in het Verenigd 
Koninkrijk kan op verzoek van de gebruikers tarieven, die door een incasso-organisatie 

bepaald zijn, toetsen aan normen van redelijkheid en gelijkheid van behandeling. Bovendien 
kunnen bepaalde tarieven waarover at overeenstemming tussen de incasso-organisaties en 
bepaalde gebruikersgroepen is bereikt door het Tribunal bekrachtigd warden. Zodoende zijn 
deze tarieven van kracht voor gelijksoortige gebruikers. In Duitsland zijn het juist de incasso-

organisaties die vaak een beroep doen op de Schiedstelle, aangezien zij bij collectieve 

overeenkomsten tarieven niet mogen opleggen, maar door middel van onderhandeling moeten 

vaststellen. Het betrekken van de Schiedstelle is een absolute voorwaarde wanneer er 
onenigheid over tarieven bestaat. Pas daama kunnen andere gerechtelijke procedures gestart 
warden. Het is overigens aan de incasso-organisatie am de redelijkheid van de tarieven aan te 

tonen. Beslissingen van de Schiedstelle zijn bindend. 

Samenvattend kan gesteld warden dat in alle onderzochte landen via normale gerechtelijke 

procedures bezwaar tegen tarieven gemaakt kan worden. In een meerderheid van de 
onderzochte landen bestaan er echter oak aparte procedures die zich gerichter op 

(muziek)auteursrechtelijke meningsverschillen richten. 
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CONCLUSIES 

Het Ministerie van Justitie is na invoering van de WNR door de gebruikers van muzikale 
werken op een aantal zaken gewezen die door hen als problematisch ervaren wordt. Wij 
hebben na een beter beeld te hebben gekregen van deze problemen, het beleid en de 
ervaringen in een aantal lidstaten van de Europese Unie op het gebied van 
muziekauteursrechten onderzocht. In dit onderzoek hebben wij trachten aan te geven welke 
verschillen er op systeemniveau zijn en of deze een verklaring kunnen geven voor de 
verschillen die ontstaan in de handelwijzen van incasso-organisaties in relatie tot de 
gebruikers. Vervolgens hebben we ook de gebruikte parameters en de vormen van toezicht 
op de incasso-organisaties met elkaar vergeleken. 

U it deze informatie hebben wij de volgende conclusies getrokken, die onderverdeeld zijn per 
onderzoeksvraag: 

Organisatie van de incasso 
• In elk van de onderzochte landen bestaat er op het gebied van de naburige rechten 

tenminste een aparte bemiddelings- en incasso-organisatie. In deze landen worden noch 
de belangen van noch de gehele incasso voor naburig gerechtigden door auteursrechtelijke 
organ isaties behartigd. 

• Hoewel we niet expliciet onderzocht hebben of BUMA en SENA oneigenlijk gebruik van 
hun monopolieposities maken, lijkt dit bij zowel BUMA als SENA niet te gebeuren. Bij 
ons zijn geen gevallen bekend dat deze organisaties licenties weigeren aan gebruikers, dat 
zij onredelijk onderscheid maken tussen vergelijkbare gebruikers of dat zij tarieven op een 
willekeurige manier bepalen. 

• Uit de vergelijking komt niet een duidelijk patroon naar voren of en welke vorm van 
samenwerking op het gebied van incasso ideaal zou zijn; wel dat er al een veelheid ain 
samenwerkingsstructuren bestaat. De vormen van samenwerking in het buitenland zijn 
vaak totstandgekomen uit doelmatigheidsoverwegingen van de incasso-organisaties. Het is 
daarbij belangrijk gebleken dat verschillende groepen rechthebbenden bij samenwerking 
hun eigen identiteit kunnen behouden. Daardoor hebben er in het buitenland geen 
complete fusies plaatsgevonden. 

Het gebruik van parameters 
• de verschillende soorten parameters (by. aantal luisteraars) die incasso-organisaties 

gebruiken beperken zich -bekeken over alle onderzochte landen- hooguit tot een tiental. 
Binnen deze soorten komen echter wel vele verschillende vormen voor (luisteraars bepaald 
aan de hand van het aantal bedden, aantal kamers, aantal zitplaatsen, etc.), maar ze zijn 
veelal op dezelfde functionaliteit of filosofie gebaseerd. Vaak zijn deze vormen historisch 
of door specifieke nationale omstandigheden bepaald en komen ze voor gelijke groepen 
gebruikers met elkaar overeen. Daardoor zijn de parameters vaak geaccepteerd door de 
gebruikers en bestaan er weinig klachten hierover of zijn ze in de loop der tijd door de 
markt geabsorbeerd. 

• Hoewel de verschillen in gebruikte parameters tussen verschillende incasso-organisaties 
binnen een specifiek land tamelijk klein zijn, bestaan er grotere verschillen tussen de 
landen en met name tussen gelijksoortige incasso-organisaties in de onderzochte landen. 
Noch voor auteursrechtelijke organisaties noch voor organisaties voor naburig 
gerechtigden zijn er dus parameters die in het gebruik voor de hand zouden liggen. Dit 
benadrukt de invloed van specifieke nationale gewoonten en omstandigheden. 
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Hoogte van tarieven 
• Tarieven zijn erg moeilijk met elkaar te vergelijken tenzij er veel meer achtergrond 

informatie over de omzet en uitgaven van bedrijfssectoren of individuele organisaties 

bekend is. Dit valt buiten het bereik van deze studie. Wellicht dat er op deze manier een 
betere vergelijking te maken is. Het blijft ons inziens echter zaak tarieven niet naast elkaar 
te leggen zonder contextuele informatie die een verklaring voor de verschillen kan 
aangeven. 

• De betaling voor het gebruik van een recht en niet voor een produkt wordt in alle landen 
als problematisch ervaren. De introductie van naburige rechten heeft in de meeste landen 
in eerste instantie tot klachten van gebruikers over betalingen geleid. In landen die al 
geruime tijd naburige rechten kennen, zijn deze klachten verdwenen. 

Toezicht 
• De vormen die het toezicht op het functioneren van incasso-organisaties aanneemt, zijn 

redelijk eenduidig en komen vaak overeen met de wijze waarop andere bedrijven worden 
gecontroleerd. De vorm van toezicht op het bepalen van tarieven verschilt echter wel 
aanzienlijk. Daarbij kan de overheid zich op grote afstand houden, zoals in Belgie en 
Zweden. Een aantal andere landen kent veel meer geinstitutionaliseerde vormen van 
toezicht op de bepaling van tarieven, waarbij de overheid veel directer betrokken is door 
middel van overleg of via meer gerechtelijke methoden. 
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