rechten

Mededingingsrecht verstoort
culturele markt
Erwin Angad-Gaur
In 2012 diende Platform Makers (het samenwerkingsverband van alle vakbonden en
beroepsorganisaties voor auteurs en artiesten) een klacht in tegen de contractpraktijk
van de publieke omroep bij de toenmalige Nederlandse Mededingings Autoriteit (de
NMa -inmiddels de ACM).
De omroep dwingt muziekauteurs al jaren hun uitgaverechten weg te tekenen in een door de omroep aangewezen
muziekuitgeverij (vaak uitgeverij Crossmex), waardoor muziekauteurs niet meer vrij zijn in hun keuze voor het
al dan niet inschakelen van een muziekuitgever (en een
derde van hun Buma/Stemra-rechten afstaan). In sommige
gevallen (met name in het geval van multimediamuziek)
worden auteurs zelfs verplicht daar bovenop via een zgn.
kickbackcontract een groot deel van hun Buma/Stemrainkomsten terug te betalen aan de omroep (al dan niet via
dezelfde uitgeverij). Ook worden in diverse muziekuitgavecontracten de naburige rechten van de muziekauteur
overgedragen (waardoor ook de Sena-vergoedingen worden
afgeroomd).
Aangezien de omroep een bepalende opdrachtgever is
op de markt van met name multimediamuziek meende
Platform Makers dat (in mededingingsrechtelijke termen)
sprake was van misbruik van machtspositie en mogelijk van
kartelvorming (illegale afstemming door de individuele omroepen, die vrijwel allemaal dezelfde contractsvoorwaarden
hanteren).
‘Prioriteitsbesluit’

‘Een inkoopkartel ten opzichte van muziekauteurs hoeft zo
erg nog niet te wezen’ was kortom de redenering. Het mededingingsrecht leek er in de ogen van de NMa niet te zijn
om zwakke marktpartijen tegen machtsmisbruik van grote
partijen te beschermen, maar moest klaarblijkelijk louter in
de effecten op de consument te worden uitgelegd.
De NMa sloeg daarbij uiteraard ook de plank mis bij de
veronderstelde voordelen voor de consument. Het huidige
beleid van de omroep is er direct op gericht zo veel mogelijk
muziek uit te zenden waarbij men zelf een zakelijk belang
heeft en werkt daarmee als een prikkel om financiële afwegingen in de programmering voorrang te verlenen boven
andere, artistieke/culturele overwegingen, die voortvloeien
uit de wettelijke taak van diezelfde omroep. Dit heeft de
afgelopen jaren geleid tot verschraling en kwaliteitsverlaging
van het muziekaanbod op de (publieke) omroep.
- ingezonden mededeling -

Al 10 jaar betrouwbare
blessurepreventie

Na een eenvoudig vooronderzoek nam de NMa in de loop
van 2012 een prioriteitsbesluit: men concludeerde niet dat
er geen sprake was van overtreding van de mededingingswet, maar besloot geen verder onderzoek te doen.
Een belangrijk deel van de argumentatie achter deze beslissing was op zijn minst opmerkelijk te noemen: men zag onvoldoende reden om te veronderstellen dat de gedragingen
van de omroep in het nadeel van de consument uitpakken
(in kwaliteit of prijs van het aan de consument gebodene).
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Beroep

Platform Makers tekende beroep aan tegen de beslissing en
wende zich tenslotte in 2013 tot de rechter, die uiteindelijk
oordeelde dat de ACM (opvolger van de NMa) het recht
heeft prioriteitsbeslissingen te nemen.
Een treurige gang van zaken.

Conclusie dient langzamerhand helaas te zijn dat het mededingingsrecht in de culturele wereld louter in het voordeel
van grote marktpartijen wordt ingezet.
De NMa verbiedt actief beroepsorganisaties en vakbonden prijsafspraken te maken met opdrachtgevers of zelfs
maar adviestarieven te publiceren. De omroepen worden zo
dus door de NMa (ACM) beschermd tegen kleine auteurs
en artiesten (die verboden wordt gezamenlijk een front te
vormen), maar de auteurs worden andersom niet tegen een

mogelijk inkoopkartel en machtsmisbruik van grote partijen
beschermd.
Het mededingingsrecht versterkt op die wijze louter het
marktfalen op de culturele markt (waar van evenwichtige
onderhandelingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers steeds minder sprake is).
Meer en meer wordt daarom duidelijk dat spoedige
invoering van een sterk auteurscontractenrecht, dat auteurs
(en artiesten) moet gaan beschermen tegen wurgcontracten,
absoluut noodzakelijk is. En essentieel zal daarbij zijn dat
in deze nieuwe wetgeving (naar voorbeeld van de Duitse
auteurswet) een heldere uitzondering wordt opgenomen op
het mededingingsrecht.
Een schrijversstaking zoals die enkele jaren geleden in
Amerika werd uitgeroepen zou in Nederland verboden worden. Dat kan en mag de bedoeling van de wet niet zijn . 

- ingezonden mededeling -

DUTCH - JAZZ elke Dinsdag 22:00 / 23:00 op Sublime FM
foto : Frank de Graaf

foto : Roland van Tulder

Hét radioprogramma waar de
Nederlandse jazz centraal staat
met Rolf Delfos en Bart Wirtz
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