
Nieuws: BMG gaat artiestencontracten aanpassen 

 

BMG gaat de standaard artiestencontracten, in eerste instantie 

in de Verenigde Staten, aanpassen. De maatschappij wil 

contracten duidelijker, helderder en daardoor aantrekkelijker 

maken voor haar artiesten. De major wil ook een transparanter 

royaltyproces gaan voeren. Contracten in de Verenigde Staten 

worden vanaf volgend jaar gelijkgetrokken met de rest van de 

wereld door royalty’s niet meer te baseren op de retailprijs, 

maar op de dealerprijs. 

 

Volgens BMG’s topman Rolf Schmidt-Holtz zijn de aanpassingen 

ontwikkeld om een grotere ‘duidelijkheid en eenvoud’ te 

creëren in het betalingsproces van de royalty’s. Tegenover 

Music Week zegt hij: “We zijn toegewijd te doen wat we kunnen 

om de sterke relatie met onze artiesten te koesteren en in 

stand te houden.” 

 

BMG UK wil zelfs nog een aantal additionele 

contractveranderingen toepassen, waaronder kortere 

albumovereenkomsten. Clive Rich, BMG UK & Europe vp legal and 

business affairs, zegt dat het nieuw opgezette contract al is 

gebruikt als basis voor twee nieuwe artiestendeals. Hij zegt 

echter dat andere nieuwe artiesten ook nog kunnen kiezen voor 

de oude contractbenadering. Huidige artiesten worden niet 

onder druk gezet om over te schakelen op de nieuwe contracten. 

 

Het nieuwe beleid wordt ook van toepassing op de digitale 

wereld. Schmidt-Holtz: “BMG hoopt dat het instellen van een 

meer vastomlijnd betalingsproces voor online-opbrengsten 

ervoor zorgt dat onze artiesten onze participatie in legale 

online-diensten en de inspanningen van de industrie tegen 

piraterij op internet meer waarderen. Het nieuwe beleid en de 

manier waarop dat geïmplementeerd wordt, zal begin 2003 

gepresenteerd worden aan artiesten en managers.” 

 

Coen van Wermeskerken, legal & business affairs manager bij 

BMG in Nederland, bevestigt dat in het eerste kwartaal van 

2003 nader bericht zal volgen. “Ik denk dat we in Nederland 

zeker wat gaan merken van de nieuwe aanpak. In Europa hebben 

we over de huidige artiestenovereenkomsten weleens het verwijt 

gehad dat ze lastig leesbaar zijn. Het streven van BMG is om 

ze simpeler en eenvoudiger te maken. Ik wil wel duidelijk 

stellen dat de veranderingen geen positieve of negatieve 

effecten hebben op de vergoedingen. De artiestenvergoeding 

blijft hetzelfde, alleen de berekeningswijze is helderder.” 


