
  

 

Exportwaarde Nederlandse populaire muziek 

met 65% gedaald 
 

Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur: "Nu investeren in de 

toekomst" 
  

  

Wat vrijwel iedereen aan zag komen, is daadwerkelijk gebeurd: de exportwaarde van de 

Nederlandse populaire muziek is in 2020 sterk gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De 

totale waarde van rechten, opnamen en optredens daalde met maar liefst 65%, waarbij het 

onderdeel optredens de negatieve uitschieter vormde. Hier bedroeg de daling 77%. De 

inkomsten uit rechten zijn in 2020 toegenomen, waardoor de uiteindelijke schade iets minder 

groot uitviel. 

 

De waarde die de Nederlandse muziekexport toevoegt aan de Nederlandse economie bedraagt 

in 2020 naar schatting € 75.3 miljoen. Dat is het resultaat van het onderzoek dat Perfect & More 

BV heeft uitgevoerd naar de exportwaarde van de Nederlandse populaire muziek in 2020. Het 

gaat om jaarlijks onderzoek sinds 2004 in opdracht van Buma Cultuur. 

 

Van de Nederlandse muziekexport is in dit onderzoeksjaar ruim 41% afkomstig uit Rechten 

(auteursrecht en naburige rechten) (€ 31.1 miljoen). 15% komt uit de exploitatie van Opnamen 

van Nederlandse artiesten in het buitenland (€ 11.5 miljoen) en 43.3% van Optredens van 

Nederlandse artiesten over de grens (€ 32.6 miljoen). 

 

Het bedrag van ruim € 75.3 miljoen verwijst naar de opbrengsten van de exploitatie van 

Nederlandse muziek (Nederlands copyright) in het buitenland na aftrek van gemaakte kosten 

maar inclusief salarissen, winst en belasting. 

 

Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur was voorbereid op een dergelijke kaalslag: "Deze 

cijfers zijn natuurlijk allesbehalve verrassend. Maar ze geven wel pijnlijk aan wat de pandemie en 

de getroffen maatregelen hebben aangericht. Ook de cijfers van 2021 zullen dramatisch zijn. Al 

was er buiten Nederland al meer mogelijk. We zijn weer terug bij af. Al is het talent in Nederland 

https://bumacultuur.us14.list-manage.com/track/click?u=57ac3eb9ac7d21e5e09d509d7&id=1c196d9a95&e=46085a5431


 

nog niet verdwenen. Het lijkt me van wezenlijk belang dat na jaren van rigoureus uitzetten van de 

hele culturele sector, we met spoed met dit nieuwe kabinet moeten kijken wat we gezamenlijk 

kunnen doen om de hele sector en dan met name de acts die in het buitenland potentie hebben, 

weer versneld op de podia kunnen krijgen. Ik denk dat de sector na bijna twee jaar geduldig 

wachten wel verdiend heeft dat er nu flink in hun toekomst wordt geïnvesteerd." 

 

De waarde van de popmuziekexport in dit onderzoek is gebaseerd op de gerealiseerde waarde 

van auteursrechten (openbaarmaking/uitvoeringsrechten en verveelvoudiging/mechanische 

rechten), naburige rechten (openbaarmaking en verveelvoudiging), artiesten royalties, 

producenten royalties, geluidsdragers (fysiek/digitaal), opnamen en optredens buiten Nederland. 

 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Tim Boersma, BFCC | tim.boersma@bfcc.nl | tel +31 35 622 94 83 

Sieb Kroeske, Perfect & More | s.kroeske@perfectandmore.nl | +31 6 26 26 28 15  
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