
Hoe kun je je weg vinden in de ‘song economy’? 

 

Keith Jopling werkte eerder bij de 

BPI en Spotify, en is momenteel 

actief bij onderzoeksbureau MIDiA. 

Hij heeft zojuist het afsluitende 

deel gepubliceerd van zijn 

blogserie ‘The Song Economy’. In deel 1 nam hij een aantal 

evergreens onder de loop die al vele jaren zorgen voor 

streams, airplay, en uiteindelijk omzet, en deel 2 was gewijd 

aan het vermarkten van songs en hoe daarin de volgende stap 

gezet kan worden. 

Dit afsluitende deel belicht de creatieven in de song economy 

en beziet hoe songwriters en artiesten hun werk in de nieuwe 

muziekindustrie onder de aandacht kunnen krijgen. Om daar 

inzicht in te krijgen, sprak hij met Helienne Lindvall 

(componist, muzikant en bestuurslid van de Ivors Academy), 

mxmtoon (een jonge Amerikaanse singer-songwriter met 6 miljoen 

maandelijkse Spotify-luisteraars en 300 miljoen streams op 

haar naam) en Björn Ulvaeus (Zweeds componist en producer, lid 

van ABBA en president van CISAC). Zij gaven antwoord op de 

volgende vragen: 

• Wat is de beste manier om als songwriter je brood te kunnen 

verdienen in de song economy? 

• Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen voor 

songwriters? 

• Is het in de hedendaagse industrie mogelijk als 

soloschrijver te concurreren of is co-writing essentieel? 

• Is het verleidelijk voor componisten om ook uitvoerend 

artiest te worden? 

 

Een aanbevolen artikel, waarin elke deelnemer vanuit diens 

specifieke ervaring een eigen invulling geeft aan de op tracks 

gebaseerde industrie, die de afgelopen tien jaar is ontstaan. 

 

 
‘Procedurele overwinning’ streamingdiensten in royaltyzaak 

 

In het voorjaar van 2019 startten 

streamingdiensten Spotify, Amazon 

en YouTube een procedure in de 

Verenigde Staten. De Copyright 

Royalty Board (CRB) had bepaald 

dat de aan songwriters uit te 

betalen royalty’s moesten worden 

verhoogd, en dat voornemen wilden 

de diensten laten terugdraaien. 

Hoewel in deze zaak nog geen uitspraak gedaan is, hebben de 

digitale aanbieders de eerste slag gewonnen. Het US Court Of 

Appeals heeft geoordeeld dat de CRB de nieuwe royalty’s (die 

44% hoger lagen dan de oude) niet op de juiste manier bepaald 
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heeft, en heeft de instantie opgedragen zijn huiswerk opnieuw 

te doen. De CRB moet daarbij onder meer aangeven waar het zijn 

besluitvorming op baseert en waarom het niet een eerdere 

schikking als uitgangspunt genomen heeft voor het nieuwe 

tarief. Het Hof heeft dus commentaar op de procedure, niet op 

de hoogte van de royalty’s zelf. Het nieuwe tarief wordt niet 

betwist, er moet vooral meer uitleg bij gegeven worden. Daarom 

houden de uitgevers er vertrouwen in dat de royalty’s zullen 

worden verhoogd.  

 

 

Kunnen songwriters een negatieve royaltyafrekening verwachten? 

 

Songwriters die geld moeten 

(terug)betalen voor het gebruik 

van hun werk door derde partijen? 

Dat is niet het eerste waar je aan 

denkt als het over royalty’s gaat 

en gelukkig is het ook geen 

alledaagse praktijk. Toch is het 

wel iets dat in de lucht hangt. 

Dat betoogt althans David Lowery 

van de band Cracker, die ook de 

stuwende kracht is achter The Trichordist. Dit is een blog 

waarin regelmatig geageerd wordt tegen de gevolgen van het 

streaming businessmodel, meestal vanuit songwriterperspectief. 

Lowery haakt in het betreffende artikel in op het feit dat de 

beoogde Amerikaanse royaltyverhoging gedurende de periode 

2018-2022 door de US Court Of Appeals is terugverwezen naar de 

Copyright Royalty Board (CRB). Zie het nieuwsbericht 

hierboven. Dit zou kunnen leiden tot een herberekening van de 

royalty’s over de afgelopen 2,5 jaar. Als de CRB uiteindelijk 

uitkomt op een lager tarief, zou dit betekenen dat songwriters 

over dit tijdvak recht hebben op minder geld dan volgens de 

eerdere afspraak. In dat geval zouden de streamingdiensten 

over die periode dus ‘teveel’ hebben uitbetaald, met het 

risico dat zij het teveel betaalde bedrag inhouden van 

toekomstige afrekeningen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat 

sommige schrijvers een vordering tegemoet kunnen zien, i.p.v. 

een overboeking, aldus Lowery. 

 

 

Genius verliest zaak over ‘gekopieerde’ songteksten 

 

Een rechter in New York heeft een 

zaak tussen Genius en Google 

verworpen. De klachten over het 

kopiëren van teksten waren 

terecht, maar er was volgens de 

rechter geen sprake van inbreuk op 

auteursrechten. 
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Genius klaagde Google eind vorig jaar aan, omdat het bedrijf 

songteksten van hun website zou kopiëren en gebruiken in zijn 

eigen zoekresultaten. Dat bewees Genius door een slim 

watermerk aan de teksten toe te voegen. In de songteksten 

werden rechte en kromme apostroffen afgewisseld, die volgens 

de site omgezet kunnen worden in morsecode. De tekens 

betekenen samen ‘red handed’ (op heterdaad). 

Hoewel de rechter zegt dat de teksten inderdaad zijn 

gekopieerd, maakt Google geen inbreuk op auteursrechten. 

Volgens The Hollywood Reporter draaide de zaak om de vraag of 

Genius de rechtmatige eigenaar van de songteksten op zijn 

website was. Dat is volgens de rechter niet zo, omdat de 

rechten bij de schrijvers van de nummers liggen. 

 

 

Ook interessant: 

• Moet de focus liggen op het 'fixen' van de manier waarop 

streamingdiensten uitbetalen of op het ontwikkelen van 

alternatieve businessmodellen? 

• Download hier het nieuwste Billboard/Nielsen Music-onderzoek 

(pdf) over de effecten van Corona op entertainmentconsumptie 

• Google Play wordt eind dit jaar (eindelijk) geïntegreerd in 

YouTube Music 
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