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FAIR SHARE  

FAIR PAY  

FAIR CHAIN 
 

FAIR PRACTICE VOOR COMPONISTEN VAN NU 
 
Nederland heeft een goede naam op het gebied van klassieke muziek: van Sweelinck tot Andriessen en Van der Aa. 

Als we die reputatie willen houden, moet die muziek vaker klinken. Zo kan het publiek zelf horen waar we goed in 

zijn en kunnen componisten een redelijk inkomen verwerven. Een bloeiende klassieke muzieksector is bovendien 

goed voor onze naam in het buitenland, voor de Nederlandse culturele diversiteit en voor de toekomst van de 

Nederlandse culturele rijkdom. 

FAIR SHARE → Meer aandacht voor muziek van levende NL componisten 

• Meer Nederlandse muziek van Nu bij orkesten. Uit analyse blijkt dat de rijksgefinancierde orkesten 

jaarlijks maar 5% auteursrechtelijk beschermd Nederlands werk uitvoeren. Minder dan de helft hiervan is 

muziek van lévende Nederlandse componisten. Zo kunnen zij niet leven van hun werk. 

• Meer levende Nederlandse muziek op live podia en in de media. Ook die percentages zijn 

schrikbarend laag. De voorwaarden moeten veranderen: reken podia niet alleen af op zaalbezetting, maar 

investeer ook in publieksontwikkeling. Zodat meer mensen kennis kunnen nemen van Nederlands repertoire.  

• Duurzaamheid en publieksontwikkeling. Geef orkesten, ensembles en festivals in de BIS de opdracht om 

een substantieel percentage nieuw Nederlands werk te laten schrijven en regelmatig uit te voeren. Vergroot 

daarnaast de compositieregeling bij het Fonds Podiumkunsten. Benadruk hierbij het belang van duurzaamheid. 

FAIR PAY → Eerlijke betaling uit werk en rechten 

• Fair practice als subsidievoorwaarde. Te vaak worden componisten bij opdrachten, uitvoeringen en 

theater/dansproducties onder druk gezet om van (een deel van) hun honorarium of hun rechten af te zien. Dit 

vormt een structureel probleem voor componisten. Stel voorwaarden aan gesubsidieerde instellingen.  

• Dicht het incasso-gat voor auteursrechten. Buma/Stemra int namens de componisten bij 

muziekgebruikers. Maar door de lage tarieven voor sociaal-culturele instellingen (koren, harmonie, fanfare, 

brass, verenigingen, ensembles, orkesten, amateur en prof) zijn die inkomsten voor componisten kunstmatig 

laag. Wij willen een eerlijke oplossing, bijvoorbeeld door aanvulling/matching tussen het Rijk en 

auteursrechtgelden. 

FAIR CHAIN → Eerlijke geldstromen in de hele culturele economie 

• Wie verdient er aan cultuur. Kunstenaars en componisten creëren waarde, maar de winst komt vaak bij 

anderen terecht. Denk aan YouTube en Facebook, Netflix, Google, maar ook de toeristische industrie en 

vastgoedeigenaren, die profiteren van de waardestijging die door kunstenaars worden aangejaagd. Zorg via 

doelheffingen dat zij weer terug-investeren in de vrije kunsten (zoals bij de Berlijnse City Tax). De meerwaarde 

voor de economie moet gaan meetellen in de budgethoogte van OCW voor de kunsten. 

• Eerlijk aandeel in de productieketen. De componist genereert werk voor velen in de keten: kopiisten, 

musici, producenten, managers, uitgevers, platenlabels etc. etc. Zorg dat de componist ook een eerlijk aandeel 

krijgt over de verdiensten rond zijn/haar werk. Strenger toezicht op kickbacks en contracten. En eerlijke 

verhoudingen tussen de solist of dirigent die op het podium staat en de maker van het werk dat wordt 

uitgevoerd. De inkomenskloof voor componisten/freelance musici is op dit moment schrikbarend groot.  

• Ondersteun netwerken voor ontwikkeling, promotie en export. Nederland is een handelsnatie, maar 

kent geen muziekinformatiecentrum meer. Ondersteun de initiatieven van componisten, musici, podia, festivals 

voor een Do It Together netwerk.  
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Componist Louis Andriessen hier voor het New York Philharmonic Orchestra olv Jaap van Zweden (2018) 

 

    
(un)focussed van componist Ivo Bol; rechts: The Arselnal of Unlived Things van componist Mayke Nas en kunstenaar Teun Hocks 

 

 

Hart van Nederland, 19-4-19  
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AD 19-4-19 over de Ode aan de Notre Dame van de Componist des Vaderlands 

 

Uit: Werken voor een kratje bier…en meer onbillijke voorstellen, Platform Makers 



Nieuwe Genootschap Nederlandse Componisten // www.nieuwgeneco.nl // esthergottschalk@nieuwgeneco.nl // tel. 06-27027547 

 

 

 


