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▶ Financiële rek ontbrak
▶  Twee ex-werknemers starten nieuw bedrijf 

VideoDock
▶ Moeilijk het businessmodel rendabel te krijgen

I
n februari gaven de aandeelhouders (een 
 privé-investeerder en in diens kielzog de 
gemeente Amsterdam) aan de stekker uit 

Fabchannel te trekken. Aanleiding voor die 
beslissing was het uitblijven van contracten met 
rechthebbenden, waardoor Fabchannel nooit 
een platform heeft kunnen worden dat voor een 
breed publiek interessant was. 
Oké, ceo Justin Kniest had een raamovereenkomst 
met de grootste muziekmajor gesloten om de optre-
dens van alle Universal-artiesten te mogen opnemen 
en wereldwijd via fabchannel.com aan te bieden, 
maar de gehoopte aanzuigende werking daarvan 
bleef uit. 
Alleen met Epitaph was er al vanaf het begin een 
overeenkomst en Kniest stond op het punt met PIAS 
in zee te gaan. Alle anderen bleven de boot afhou-
den. “De majors hadden gewoon geen trek in ‘live’. 
Ze focussen nog steeds heel erg op wat via winkels 
verkocht wordt”, aldus de ceo.

Kantoren welwillend
De Nederlandse kantoren waren volgens hem wel-
willend. Ook de internationale hoofdkantoren wilden 
best meewerken, maar niet onder zijn voorwaarden. 
“Mijn voorstel was, dat wij alle kosten (de opnamen, 
website en afdrachten) voor onze rekening zouden 

nemen, in ruil voor de rechten. Wij wilden de opna-
men minimaal een jaar online kunnen aanbieden via 
een revenu sharing-model: � fty� fty voor streams 
en bij downloads kregen de labels een hoger 
percentage.”
“In plaats daarvan wilden de maatschappijen in 
eerste instantie een bedrag als voorschot. De laatste 
tijd werd ingezet op een vast bedrag per stream. 
Dat bedrag was echter hoger dan de advertentie-
inkomsten en zou ons dus geld kosten. Zeker toen de 
advertentiemarkt eind vorig jaar instortte.”

20.000 unieke bezoekers
Ondanks het ontbreken van echte topartiesten 
haalde Fabchannel volgens Kniest 20.000 unieke 
bezoekers per dag. “De vraag en het publiek waren 
er dus. Alleen de � nanciële rek om te wachten tot het 
rendabel werd, ontbrak.” 

De aandeelhouders hadden Kniest een totale 
investering van €2,5 miljoen in het vooruitzicht 
gesteld, uit te betalen in drie tranches. “Die derde 
 tranche kregen we als bepaalde targets gehaald 
waren en zover is hetniet gekomen”, verzucht hij. 
In het bijna tienjarig bestaan van Fabchannel is 
€800.000,- uitgegeven. €600.000,- aan  in ves te ringen 
en €200.000,- voor de � nan ciële  afwikkeling na de 
beëindiging van het project. 
Twee voormalige werknemers zijn het nieuwe 
bedrijf VideoDock gestart. Dat heeft een licentie op 

de Fabchannel-software gekregen, zodat klanten 
als het IDFA en Het Gesprek er gewoon gebruik 
van kunnen blijven maken. En de VPRO heeft inte-
resse in het gebruiken van de vorig jaar geopende 
HD-studio.

Uit coma halen
Kniests grootste frustratie was, dat Fabchannel zijn 
hele archief, zo’n duizend optredens, o�  ine moest 
halen. “Alleen al aan afdrachten kost een dergelijk 
archief vijf à zesduizend euro per maand.” Het 
archief is nu dus op harde schijven opgeslagen en 
de contracten zitten in mappen. 
“Je kunt niets met die opnamen als je niet Fabchannel 
BV bent”, zegt Kniest. “Een eventuele, nieuwe partij 
zal dus de Fabchannel BV uit zijn huidige coma moe-
ten halen om met een groot deel van de opnamen 
weer aan de slag te kunnen. Maar de komende twee, 
drie jaar lijkt het me moeilijk ons businessmodel 
rendabel te krijgen.” 
In dat kader is het maar goed dat het merendeel van 
de afspraken voor onbepaalde tijd is aangegaan. 
Maar Kniest weet ook: ‘een contract is maar een 
contract…’. ◾

Toen onlineconcertzender Fabchannel begin maart zijn onmiddellijke einde aankondigde, 
restte bij velen een kater. En de vraag wat er met (de rechten van) de concertregistraties gaat 
gebeuren.
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Niche nekt Fabchannel

“Er werd ingezet op een vast bedrag per 
stream. Dat bedrag was echter hoger dan 

de advertentie-inkomsten”

Justin Kniest: “In het bijna tienjarig bestaan van Fabchannel is bij elkaar €800.000,- uitgegeven.”
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