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PODIUM

‘Het wordt tijd voor 
Green Streaming’
Bart Wirtz is saxofonist, componist 
en presentator van het radiopro-
gramma Dutch Jazz dat iedere  
dinsdagavond wordt uitgezonden op 
Sublime FM. Met zijn cd iDreamer 
won hij in 2012 de Edison Jazzism 
Publieksprijs. De door hem gecom-
poneerde track ‘Evolution of the 
Innocent’ werd ongeveer 300.000 
maal gestreamd op Spotify. Wirtz 
verheugde zich op de inkomsten uit 
deze populaire track maar die vielen 
bitter tegen. Door Anita Verheggen

WAT HEEFT HET JE TOT NU TOE 
OPGEBRACHT?
‘Het auteursrechtelijke percentage is 
0,00001137 cent per stream. Dus ik heb 
nu ongeveer € 3 ontvangen. En mijn label 
heeft tot nu toe 400 dollar aan digitale 
royalty’s ontvangen van Spotify. Daar 
krijg ik dan nog een deel van omdat 
ik een royalty percentage met hen heb 
afgesproken. Maar al met al is het te 
weinig. Als mijn track op de radio wordt 
uitgezonden ontvang ik een hoger bedrag. 
Het is een publiek geheim dat de grote 
platenmaatschappijen aandeelhouder van 
Spotify zijn. Ze hebben een soortgelijke 
deal met de paar concurrenten van 
Spotify. Zonder die majors is er geen 
streamingdienst mogelijk omdat zij het 
exclusieve recht hebben om dergelijke 
deals af te sluiten. En helaas brengt dat de 
musici bar weinig op.’

MAAR ALS DE CONSUMENTEN JOUW 
MUZIEK ILLEGAAL DOWNLOADEN VAN 
INTERNET ONTVANG JE HELEMAAL 
NIETS…
‘Ja, dat klopt natuurlijk en ik vind het 
systeem van zo’n streaming-dienst goed. 

Maar de consumenten die maandelijks 
€ 10 betalen voor een abonnement op 

Spotify hebben het 
gevoel dat ze goed 
bezig zijn en zijn 

zich er niet van bewust dat musici 
maar zo’n klein deel van de opbrengst 
ontvangen. Wij moeten ervoor zorgen dat 
zij zich daarvan bewust worden en dat 
er wat aan die scheve verdeling van de 
inkomsten wordt gedaan.’

IN JE COLUMN VOOR HET NTB -MAGAZINE 
MUZIEKWERELD PLEIT JE VOOR EEN 
MUZIKANTVRIENDELIJK ALTERNATIEF 
VOOR SPOTIFY. HOE ZIET DAT ER UIT?
‘Er zou een Green Streaming-dienst 
moeten worden opgezet waarvoor 
consumenten iets meer betalen. In ruil 
daarvoor kunnen ze streams met een 
hogere geluidskwaliteit beluisteren en 
weten ze dat het grootste deel van de 
inkomsten terechtkomt bij de musici en 
labels die daadwerkelijk in de track hebben 
geïnvesteerd. Je kunt het vergelijken met 
een bedrijf als Green Choice dat duurzame 
energie levert tegen een iets hogere prijs. 
Je zou bijvoorbeeld alle jazz in een Green 
Stream kunnen aanbieden en eventueel per 
genre uitkeren. Als je producten bij een 
eco-supermarkt koopt betaal je ook meer, 
maar weet je dat je goed bezig bent. Zo 
zou het ook met streamingdiensten moeten 
gaan. Het wordt tijd dat er naast Spotify 
een andere winkel wordt geopend die de 
consumenten een muzikantvriendelijk 
alternatief biedt. Muzikanten steken 
vaak al hun spaargeld in het maken van 
een goede opname en lopen een groot 
financieel risico. Via Green Streaming geef 
je ze de mogelijkheid om op z’n minst uit 
de kosten te komen.’

‘IK HEB NU 
ONGEVEER 
DRIE EURO 
ONTVANGEN’ 
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