
Tips: Waar moet je op letten bij sluiten van uitgeefdeal? 

 

Elke vrijdagochtend houdt 

Popauteurs.nl, exclusief voor haar 

leden, spreekuur. Heb je vragen 

over de zakelijke kanten van het 

vak, bel dan tussen 09.00 en 11.30 

uur naar 035 621 4911. Je komt dan 

direct in contact met onze 

secretaris, Mr. Guus Bleijerveld. 

Hij verleent ‘eerste hulp’. Voor 

uitgebreider advies kan een 

afspraak gemaakt worden. 

In deze nieuwsbrief zullen we 

regelmatig ingaan op onderwerpen 

die onder de leden leven. Dit keer 

zijn dat contracten met uitgevers. 

 

Laten we de open deur maar gelijk intrappen: het belangrijkste 

is om een deal te sluiten die bij jou past. Voor een goed en 

passend contract moet je weten waar je op uit bent (hoeveel 

tijd je in je carrière wil steken en wat je ermee wil 

bereiken) en wat je doelgroep is. Kijk, voordat je 

professionele hulp inschakelt, ook goed wat je prima zelf kunt 

doen. 

 

Stel: je wil vooral veel live spelen. Als je al een gevierd 

artiest bent, komen mensen wel uit zichzelf bij jou en heb je 

dus nauwelijks een uitgever nodig om jou op de kaart te 

zetten. Zelfs als je een minder bekende artiest bent, kun je 

je afvragen of je een publisher nodig hebt om meer live te 

gaan optreden. 

Een mooi voorbeeld is de band Haevn. Zij schreven in eerste 

instantie muziek voor reclames, maar die bleek zo populair, 

dat ze gevraagd werden die 30-secondenversies tot complete 

liedjes uit te werken. Finding Out More werd volop door de 

radio opgepikt en afgelopen najaar, tijdens de Popronde, 

speelden ze hun eerste live show. Het concert dat de band op 

21 mei in de grote zaal van Paradiso geeft, verkocht onlangs 

binnen vier dagen volledig uit. 

 

Anderen volgen de omgekeerde route: die vervolmaken eerst hun 

sound en repertoire door veel op te treden. Als je dan al een 

uitgeefcontract hebt getekend, wordt in die fase al volop door 

anderen meegeprofiteerd van je auteursrechten, terwijl je 

vooral live wil spelen. Daarom is het goed te weten dat je 

niet gelijk een 360-gradendeal hoeft te sluiten of alles in 

één keer hoeft te regelen. 

 

Zo’n 360-gradendeal is sowieso niet per se de heilige graal. 

Neem zo’n contract met een muziekmaatschappij waar de 



publishing onderdeel van is: vaak is daarbij onduidelijk wie 

wat doet en wie wat krijgt. Zeker in de huidige situatie, 

waarin ook zaken als streaming en boekingen maar wat graag 

worden meegenomen. 

Het schoolvoorbeeld van een 360-gradendeal is: samen 

ondernemen en de opbrengst 50-50 verdelen. Die gelijke 

verdeling is op veel punten echter een slecht idee. Op 

publishing-gebied ga je er dan dus op achteruit, want in een 

standaard publishing deal krijgt de uitgever een derde van de 

inkomsten. Als je weet dat tegenwoordig meer wordt verdiend 

met publishing dan met fysieke verkoop en streaming, waarom 

zou je dan een 50-50 verdeling afspreken? Dat is al helemaal 

vreemd in de wetenschap dat veel geklaagd wordt over de 

huidige afspraak, waarbij ‘slechts’ een derde naar de uitgever 

gaat… 

 

Een andere constructie waar je goed naar zou moeten kijken 

wordt ‘double dipping’ genoemd. Dit houdt in dat je manager 

meelift op het succes van jouw live optredens, maar ook als 

boeker. Het is heel gangbaar als hij voor beide rollen 20% van 

de inkomsten opstrijkt. In een rekenvoorbeeld: bij inkomsten 

van 1000 euro gaat dan 400 euro naar de manager en boeker, 

terwijl jij en je band voor 600 euro het echte werk moeten 

doen. Het zou eerlijker zijn om af te spreken dat de 

manager/boeker in totaal 25% van de omzet krijgt. 

Een ander voorbeeld: als hij met één telefoontje vijf Ziggo-

shows regelt, moet hij daarvoor dan vijf maal 20% krijgen? In 

dat soort gevallen kun je beter een maximumbedrag in absolute 

bedragen afspreken. 

 

Bij het afsluiten van een deal is het in alle gevallen 

verstandig om een rekenvoorbeeld te vragen. Bij een standaard 

uitgeefcontract is dat overzichtelijk: een derde van de 

inkomsten komt ten goede aan de uitgever. Maar zodra er 

bijvoorbeeld sprake is van exploitatie in het buitenland, 

wordt het al ingewikkelder. Daar gelden vaak andere afspraken. 

In de Verenigde Staten krijgt de uitgever bijvoorbeeld 50%. 

Percentages zijn overigens niet heilig. Bedenk ook wat die 

percentages in absolute bedragen inhouden. Dan heb je een veel 

concreter beeld. 

 

Nog niet zo heel lang geleden was het heel gebruikelijk dat 

componisten door uitgevers voor langere tijd werden 

vastgelegd. Daar komt echter steeds meer verandering in. 

Logisch ook, want als je het voorschot van de publisher 

terugverdiend hebt, zou je een voor de auteur gunstiger 

verdeling moeten kunnen afspreken. Dat zie je ook steeds vaker 

gebeuren. Het beste is dan ook om een contract te sluiten voor 

een zo kort mogelijke looptijd in een zo klein mogelijke 

regio. Daarna kun je opnieuw onderhandelen over een nieuwe 

verdeling. 



 

Heb je specifieke vragen of ervaringen? Neem dan contact op 

met Guus Bleijerveld. Dit kan elke vrijdagochtend tussen 09.00 

en 11.30 uur via 035 621 4911. 

 

 

Spotify en Apple Music groeien naar 25 en 10 miljoen abonnees 

 

Apple Music en Spotify hebben de 

afgelopen maanden een gezonde 

groei doorgemaakt. Apple Music 

heeft bekendgemaakt sinds zijn 

lancering op 30 juni vorig jaar 10 

miljoen betalende gebruikers te 

hebben getrokken. 

Muziekindustrieanalist Mark 

Mulligan voorspelde op basis 

hiervan dat als deze ontwikkeling 

zich in dit tempo zou voortzetten, 

Apple Music ‘ergens in 2017’ de 

grootste streamingdienst zou zijn. 

Maar dit nieuws was nog warm toen Spotify liet weten het 

afgelopen halfjaar een recordgroei te hebben doorgemaakt. 

Details werden niet genoemd, maar ook in het eerste halfjaar 

van 2015 groeide de Zweedse dienst in recordtempo, toen met 5 

miljoen abonnees naar een totaal van 20 miljoen. Een nieuw 

record in het tweede halfjaar zou dus een stijging met 

minimaal 5 miljoen inhouden, waarmee het aantal abonnees tot 

boven de 25 miljoen moet zijn opgelopen. 

 

Lees hier en hier meer 

 

 

Die miljoenenclaims voor Spotify: waarom dan? 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 

gemeld heeft de Amerikaanse 

componist David Lowery 150 miljoen 

dollar schadevergoeding geëist van 

Spotify, omdat de dienst willens 

en wetens auteursrechtelijk 

beschermd materiaal zou aanbieden, 

zonder daarvoor de juiste 

(mechanische) rechten te hebben. 

Om diezelfde reden heeft inmiddels 

ook Melissa Ferrick Spotify aangeklaagd voor nog een 200 

miljoen dollar. 

Het Amerikaanse vakblad Billboard legt in een artikel uit waar 

de schoen precies wringt en op welke punten Spotify volgens de 

componisten in gebreke blijft. De andere kant van de medaille 

is, dat ook de muziekindustrie zelf orde op zaken moet stellen 

http://www.musicbusinessworldwide.com/apple-music-surpasses-10m-subscribers-7-months-after-launch/
http://www.musicbusinessworldwide.com/spotify-has-at-least-25m-subscribers-around-the-world/
http://www.billboard.com/artist/310446/melissa-ferrick/chart


en werk moeten maken van een wereldwijde database waarin voor 

elke geluidsopname informatie te vinden is over de uitgever, 

de componist en de afgesproken inkomstenverdeling. Het 

ontbreken van zo’n database ligt immers aan de basis van dit 

probleem. 

 

Uitleg Billboard 

 

 

YouTube is goudmijn, maar ook monopolist en probleemgeval 

 

Moederbedrijf Google heeft met 

videodienst YouTube in 2015 een 

omzet behaald van 9 miljard 

dollar, waarvan naar schatting 5 

miljard is uitgekeerd aan de 

makers en rechthebbenden van die 

content. Met deze omzet (en dus 

doorbetaling) torent YouTube hoog 

uit boven Spotify (met een laatst bekende omzet, in 2014, van 

1,3 miljard), Pandora (1,1 miljard in 2014/2015) en Deezer 

(155 miljoen in 2014). 

Daarbij dient te worden aangemerkt dat de concurrenten pure 

muziekdiensten zijn, terwijl YouTube veel meer dan alleen 

muziekvideo’s herbergt. En een ander ‘dingetje’: de meer dan 1 

miljard maandelijkse gebruikers van YouTube vertegenwoordigen 

96% van alle mensen die streamingdiensten gebruiken. Dus 

slechts 4% van alle streaminggebruikers is betaald abonnee van 

een dienst. Toch is die 4% verantwoordelijk voor 71%(!) van 

alle doorbetalingen aan labels uit streaminginkomsten. 

Het mag duidelijk zijn dat dit de muziekindustrie niet lekker 

zit. Toch slaagt men er niet in een vuist te maken tegen 

Google/YouTube. De gigant is namelijk alleen maar steviger in 

het zadel komen te zitten sinds het nieuws dat 

muziekvideostreaming in 2015 in de VS sneller gestegen is 

(+101,9%) dan audiostreaming (+83,1%).  

 

Meer hierover, en nog meer 

 

 

Ook interessant… 

 Groot aantal consumenten vindt streaming muziek 'te duur' 

 Uitreiking Buma Awards 2016 dit jaar op 15 februari 

http://www.billboard.com/articles/business/6836005/spotify-150-million-lawsuit-explained
http://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-will-earn-9bn-in-revenue-this-year-towering-over-spotify/
http://www.musicbusinessworldwide.com/the-music-business-failed-to-dent-youtubes-power-in-2015-what-now/
http://www.musicbusinessworldwide.com/almost-half-of-people-not-paying-for-streaming-music-say-its-too-expensive/
http://www.bumastemra.nl/buma-awards-2016-erkenning-voor-de-mensen-achter-de-hits/

