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BEATS ME!
DE SLAGROOM OP DE TAART (3)
In de vorige twee edities van Beats Me! zijn wij ingegaan op de collectieve inkomsten die
gegenereerd kunnen worden met muziek en “muziekrechten”. Organisaties als Buma,
Stemra, SENA en Stichting Thuiskopie zorgen ervoor dat de slagroom aardig opgeklopt
raakt. De laatste flinke toef slagroom die onze aandacht krijgt bestaat uit zeg maar de “vrije”
vergoedingen voor muziekgebruik.
Denk hierbij aan inkomsten die voortvloeien uit licentiedeals met producenten van films,
televisieprogramma’s, musicals, commercials en games voor het gebruik van muziek. Het
gaat hierbij om samenvoeging van muziek en beeld (synchronisaties). Ook de inkomsten in
verband met het gebruik van muzieksamples in bijvoorbeeld remixen vallen onder de “vrije”
vergoedingen.
Het mechanisme van vraag en aanbod, de status van een artiest en zijn of haar muziek, de
gewenste omvang van de exploitatie én het doel waarvoor de muziek gebruikt wordt zijn
belangrijke factoren die de hoogte van deze “vrije” vergoedingen bepalen. Het verkrijgen van
toestemming van de rechthebbenden en het betalen van deze licentievergoedingen wordt
ook wel clearing genoemd.
De afgelopen edities van Beats Me! kunnen als basis dienen voor de toekomst. Muziek en
“muziekrechten” zouden naar onze mening tot het standaard repertoire van iedere
muziekauteur of artiest moeten behoren. Zet daarbij steeds de denkbeeldige muziektaart als
ezelsbruggetje in om in een specifieke situatie je positie te bepalen.
Vandaag de dag wordt het geld niet alleen meer met muziek en “muziekrechten” verdiend.
Alles lijkt meer en meer te draaien om inkomsten uit “muziek plus”, dat wil zeggen: live
optredens en boekingen, merchandise, sponsoring en endorsement. Het als merk in de
markt zetten van een artiest is een steeds belangrijker ingrediënt van de moderne
muziektaart aan het worden. Muziekcontracten worden steeds breder. Daarover méér in
volgende edities van Beats Me!
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