
Kamervragen en petitie n.a.v. inkomenspositie popmuzikanten 

 

Nederlandse popmusici zijn meestal 

hoogopgeleide mannen (80%), die 

naast hun muziek andere inkomsten 

nodig hebben om rond te komen. De 

afgelopen jaren zijn ze meer uren 

gaan werken maar daar krijgen ze 

minder voor betaald. Ruim de helft 

van de Nederlandse professionele 

popmusici verdiende in 2014 

slechts €9.000,= bruto of minder 

met muziek, terwijl het aantal 

gewerkte uren met 11% is 

toegenomen. Dit blijkt uit het 

onderzoek ‘Pop, Wat Levert Het Op 

2015’. Dat werd in opdracht van de vakbonden FNV KIEM en Ntb 

en rechtenorganisaties NORMA en Sena Performers door 

onderzoeksbureau Cubiss uitgevoerd onder zo’n 800 

professionele popmusici. 

 

Andere opvallende uitkomsten waren: 

 De gemiddelde popmuzikant kan met zijn of haar partner en 

gezin niet rondkomen van de eigen inkomsten uit muziek en is 

afhankelijk van het inkomen van de partner of ander werk 

 Muziek plus alle overige inkomsten samen leveren de 

popmusicus gemiddeld een bruto jaarinkomen op van €18.000,= 

 48% van de inkomsten uit muziek komt van optredens, 21% van 

lesgeven en 15% uit royalty’s en rechteninkomsten 

 Jonge muzikanten treden veel op tegen een betrekkelijk lage 

gage. Met een optreden bij een gesubsidieerd poppodium wordt 

vaak minder dan €100,= verdiend 

 De overgrote meerderheid (85%) vindt dat muzikanten een veel 

te lage vergoeding ontvangen voor het online downloaden en 

streamen van muziek 

 

Naar aanleiding van het rapport hebben Tweede Kamerleden 

Tjeerd van Dekken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) minister Jet 

Bussemaker van OCW vragen gesteld over de inkomenspositie van 

popmuzikanten. Musici en muziekliefhebbers hebben ondertussen 

een petitie opgesteld. Daarin doen zij een oproep aan de 

politiek om het tij te keren, met o.a. concrete voorstellen 

voor verbeterpunten van het rijks cultuurbeleid. 

 

Lees het rapport (pdf) 

Bekijk de Kamervragen (pdf) 

Teken de petitie 

 

 

NL-consument wil extra betalen voor onbeperkte muziek en films 

http://www.fnv-kiem.nl/files/contents/Popwatleverthetop%5B1%5D.pdf
http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d9640ab6-a0ad-4ade-85f8-f94c0a8da798&title=De_inkomenspositie_van_popmuzikanten.pdf
https://steunmuzieksector.petities.nl/


 

Een meerderheid van de Nederlandse 

consumenten wil een gemakkelijk, 

legaal systeem om muziek en films 

te kunnen ontvangen en delen. Zij 

zijn bereid om daarvoor een vaste, 

maandelijkse vergoeding te 

betalen. Zo’n betaalsysteem zou 

een eind kunnen maken aan 

piraterij en de jarenlange, 

vergeefse strijd ertegen. Deze 

brede maatschappelijke steun effent het pad voor legaal 

gebruik van digitale bestanden en een eerlijke verdeling van 

de revenuen. Dat is een van de conclusies van het 

interdisciplinaire onderzoeksproject ‘Alternatives To 

Copyright Enforcement’, dat het Instituut voor Informatierecht 

(IViR) met financiering uit het NWO-programma TOP-subsidies 

aan de Universiteit van Amsterdam heeft uitgevoerd. 

 

“Let wel”, zegt onderzoeker Bernt Hugenholtz, “het gaat hier 

niet om diensten als Spotify en Netflix, die een beperkte 

catalogus van muziek en films aanbieden. Het gaat echt om 

alles – complete legalisering van het downloaden en delen van 

bestanden door de consument.” 

 

Lees meer 

 

 

Qobuz start door en lanceert nieuwe plannen 

 

High-res muziekdienst Qobuz heeft 

een nieuwe eigenaar gevonden. 

Daarmee is een faillissement 

voorkomen. De Franse dienst werd 

afgelopen najaar onder curatele 

gesteld en was op zoek naar een 

koper. Die is het eveneens Franse 

Xandrie gevonden. Xandrie, actief 

in de wereld van digitaal 

entertainment, is volledig 

eigenaar van Qobuz geworden. 

   

De muziekdienst heeft onder meer de volgende toekomstplannen: 

 Een nieuwe Qobuz Player en Qobuz Desktop applicaties met hi-

res compatibiliteit, een nieuwe zoekmachine en nieuwe user 

interface 

 De introductie van een familieabonnement 

 Nieuwe functies: tools voor muziektips (internetradio, 

playlists, meldingen), introductie van de mogelijkheid tot 

delen 

http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/magw/nederlandse-consument-wil-extra-betalen-voor-onbeperkte-muziek--en-filmkeuze.html


 Verbeterde mobiele mogelijkheden: Qobuz Mag mobiele app, hi-

res voor Windows telefoons, nieuwe versie van de Qobuz Music 

app 

 

Persbericht 

 

 

Ook interessant… 

 "Auteurs worden steeds meer onzichtbaar" 

 Omzet uit online muziekgebruik gestegen 

 Wat betekenen de nieuwe aantallen abonnees van Apple 

Music en Spotify nu echt? 

http://static.qobuz.com/uploads/cms/files/presse/20160113_-_CP_Qobuz_FINAL_version_ENGLISH.pdf
http://www.bumastemra.nl/onzichtbaar/
http://www.bumastemra.nl/onlineomzet/
http://www.billboard.com/articles/business/6836561/apple-music-spotify-subscriber-count-analysis
http://www.billboard.com/articles/business/6836561/apple-music-spotify-subscriber-count-analysis

