
Maandag 19 juni a.s. ALV Popauteurs.nl! 

 

Alle leden van Popauteurs.nl en 

overige geïnteresseerde 

popcomponisten zijn uitgenodigd 

voor onze komende algemene 

ledenvergadering. Die vindt 

maandag 19 juni a.s. plaats in 

Theater de Roode Bioscoop, aan het 

Haarlemmerplein 7 in Amsterdam. 

Dit is 10 min. lopen vanaf 

Amsterdam CS en 50 meter vanuit 

parkeergarage Willemspoort. 

Reiskosten worden (achteraf!) 

vergoed op basis van een 

treinkaart 2e klas vanuit je 

woonplaats. 

Sprekers zijn Oktay Düzgün (de jurist van Martin Garrix, die 

de in en outs van het conflict tussen Martin en zijn label 

Spinnin’ Records komt toelichten) en Wim van Limpt (de 

directeur van Buma/Stemra, die ons komt bijpraten over de 

laatste ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht, zijn 

visie op de toekomst van Buma/Stemra en wat de mogelijkheden 

zijn voor de aangesloten Nederlandse componisten en 

tekstschrijvers). Uiteraard geeft het Popauteurs.nl-bestuur 

ook een overzicht van waar wij het afgelopen jaar allemaal mee 

bezig zijn geweest. 

We starten de avond met een gratis warm buffet van 18.30u tot 

19.45u. Het avondprogramma duurt van 20.00u tot 21.30u en 

aansluitend is er een borrel. 

Laat in verband met de catering even weten of je erbij bent 

via info@popauteurs.nl. Graag tot maandag 19 juni! 

 

Namens Popauteurs.nl, 

Tom Peters 

voorzitter 

 

 

Spotify schikt claim auteurs met fonds van $43,4 miljoen 

 

Spotify heeft buiten de rechtbank 

om een schikking getroffen met een 

groep songwriters, die de dienst 

hadden aangeklaagd wegens inbreuk 

op hun auteursrecht. De rechter 

moet nog wel met de gemaakte 

afspraak akkoord gaan. De 

schikking houdt in, dat Spotify 

een fonds van $43,4 miljoen opzet. 

Van daaruit kunnen componisten en 

uitgevers gecompenseerd worden, waarvan de streamingdienst de 

liedjes heeft aangeboden, zonder daarover mechanische 

royalty’s af te dragen. 

mailto:info@popauteurs.nl
http://www.billboard.com/articles/business/7809561/spotify-settles-class-action-lawsuits-filed-by-david-lowery-and-melissa
http://www.billboard.com/articles/business/7809561/spotify-settles-class-action-lawsuits-filed-by-david-lowery-and-melissa


Spotify was aangeklaagd door Cracker- en Camper van Beethoven-

voorman David Lowery (foto) en singer-songwriter Melissa 

Ferrick, die een schadevergoeding eisten van respectievelijk 

$150 miljoen en $200 miljoen. Die zaken werden vorig jaar 

samengevoegd tot één aanklacht. 

Het is de plicht van streamingdiensten om ervoor te zorgen dat 

zij aan de juiste partijen uitkeren. Dat is nog weleens 

lastig, in gevallen waarin liedjes in de database worden 

ingevoerd zonder de juiste metadata. Om die reden heeft 

Spotify altijd al geld achter de hand gehouden voor uitgevers 

die zij niet kon identificeren, maar daarmee voldoet de dienst 

nog niet aan de auteursrechtwetgeving. 

 

Foto: Jason Thrasher 

 

 

‘YouTube mag niet profiteren van gelegaliseerde piraterij’ 

 

Vorig jaar stelde de Europese 

Commissie voor om YouTube en 

andere platforms die drijven op 

‘user generated content’ te 

onderwerpen aan dezelfde 

copyright-regels als volledig 

gelicenseerde streamingdiensten. 

Er gaan echter ook geluiden op om 

een ‘uitzondering’ te maken voor 

alle UGC. Oftewel: om alles wat op 

YouTube en soortgelijke platforms 

staat te vrijwaarden van het 

betalen van royalty’s aan de 

makers en uitvoerenden van de 

gebruikte muziek. 

Het Europees Parlement zal deze 

zomer over herziening stemmen, 

zodat er begin volgend jaar nieuwe 

regelgeving kan zijn. Aan de 

vooravond van de besluitvorming maakt Vick Bain, ceo van de 

British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA), 

zich sterk voor haar leden. Lees haar blog hier. 

 

 

Wie gaan (écht) aan kop op muziekstreaminggebied? 

 
In een voorpublicatie van zijn 

jaarlijkse rapport The State Of 

The Streaming Nation gooit 

onderzoeksbureau MIDiA Research 

een paar interessante balletjes 

op. Aantallen abonnees vertellen 

bijvoorbeeld maar een deel van het 

verhaal. Veel belangrijker is 

immers hoeveel gebruik consumenten 

https://www.musicbusinessworldwide.com/youtube-must-not-be-allowed-to-benefit-from-legalised-piracy-on-an-unimaginable-scale/
https://www.midiaresearch.com/blog/whos-leading-the-streaming-music-pack/


van de diensten maken. Om dat inzichtelijk te maken, houdt 

MIDiA de ‘weekly active users’ (WAU) bij. Gebruikmakend van 

die cijfers komen YouTube en Spotify als marktleiders uit de 

bus, met respectievelijk 25,1% en 16,3% WAU. Deezer blijkt het 

met 2,3% het slechtst te doen. 

Dankzij streaming zette de in 2016 behaalde omzetgroei uit 

recorded music in het eerste kwartaal van dit jaar door (zij 

het minder snel). De majors noteerden een stijging van 35%, 

wat indicatief is voor de totale markt. Streaming is nu veruit 

de grootste inkomstenbron. 

 

Bron: MIDiA Research Consumer Survey 12/16 

 

 

Ook interessant: 

• Spotify’s Troy carter concedes artists aren’t being paid 

enough by streaming services 

• The major labels are now earning $150 from streaming every 

single second 
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