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BEATS ME!
SYNCS
Vermenging van muziek en beeld wordt ook wel synchronisatie genoemd. Of populairder
gezegd: syncing. Denk aan muziek bij films, televisieseries, commercials en games. Denk
aan Perquisite en zijn Gouden Kalf voor de soundtrack van de speelfilm Carmen van het
Noorden. In één klap sta je met filmmuziek op de rode loper, in de spotlights. Het is wachten
op interessante vervolgopdrachten. Een succesvolle sync kan zo een belangrijke opsteker of
wending betekenen voor een muzikale carrière.
Het recht om muziek samen te voegen met beeld vindt zijn oorsprong in het (mechanische)
reproductierecht van de muziekauteur. Is deze auteur aangesloten bij Buma/Stemra en heeft
deze auteur ook een publisher in de armen genomen, zullen zowel Stemra als de publisher
contractueel een vinger in de pap hebben daar waar het gaat om syncing. Stemra biedt
gebruikers van muziek twee “soorten” synchronisatiemuziek aan, library music en bestaand
(hit)repertoire. De eerste categorie kan redelijk eenvoudig en veelsoortig gebruikt worden
voor bijvoorbeeld commercials, tegen betaling van een jaarlijkse standaard vergoeding die
naar rato per muziekfragment van dertig seconden wordt berekend. De tweede categorie ziet
toe op populaire liedjes en vergt daarom een stevige clearing van rechten. Zo zal Stemra
voorafgaande toestemming vragen aan de makers van de muziek en ook nog terugkoppelen
met de artiesten en platenlabels die achter deze populaire liedjes zitten.
In ruil voor de overdracht van synchronisatierechten kunnen liedjesmakers aanspraak maken
op een op synchronisaties afgestemde exploitatievergoeding van de publisher, vaak een
vooraf overeengekomen percentage van de opbrengsten uit synchronisatie. Bruto of netto
afrekenbasis en hoogte van het percentage zijn daarbij onderhandelbaar. Daarnaast keert
ook Stemra een aandeel uit in de opbrengsten uit synchronisatie. Bedenk als muziekauteur
dat syncs belangrijk kunnen zijn, niet alleen voor je verdere carrière maar ook als bron van
inkomsten. Neem dit mee aan tafel met publishers, als je onderhandelt over een contract!
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