
1. WIE OM TOESTEMMING VRAGEN?  

Copyright clearance: om een bestaand nummer te bewerken heb je sowieso toestemming 
nodig van de oorspronkelijke auteur(s) of de publisher die de auteur(s) vertegenwoordigen. 
SABAM heeft een uitgebreide catalogus die je op weg kan helpen. Je vindt er meestal de 
juiste contactpersoon terug door op het oogje te klikken naast de zoekresultaten. Anders 
kan je ook in het boekje (liner notes) van de originele CD zoeken waar de auteursrechten (
©) liggen.  

Recording clearance: als je een bestaande opname gebruikt voor jouw remix of rework, moet 
je ook nog de opnamerechten clearen. Deze rechten zitten bij de producent, meestal bij een 
label. Wanneer de opname werd uitgebracht in eigen beheer zal je contact moeten opnemen 
met de artiest zelf. Ook hier kunnen de liner notes van pas komen om de producent (℗) 
terug te vinden. 

2. WAARVOOR TOESTEMMING VRAGEN?  

Wanneer er gecontracteerd wordt over auteursrechten moeten steeds de verschillende 
exploitatiewijzen worden opgesomd. Denk dus goed na op welke manieren je het nummer 
juist wilt gebruiken. Denk onder meer aan:  

• Recht om het nummer te bewerken  
• Recht om het nummer te reproduceren op CD, vinyl, mp3, cassette, ...  
• Recht om het nummer publiek mee te delen, zowel publieke uitvoering (live) als 

openbare mededeling (radio, tv, via het internet, ...) 
• Recht om het nummer te distribueren 
• Recht om het nummer te verhuren of uit te lenen 
• Recht om het nummer te koppelen aan beelden (synchronisatie), ook online via 

YouTube 

Als je een licentie sluit om een bepaald nummer te bewerken moet je het werk binnen een 
redelijke termijn exploiteren. Dit is de exploitatieplicht.  

Ten slotte moet je ook een bepaalde duur en een territorium afspreken waarvoor je het 
nummer wenst te gebruiken. Idealiter krijg je een licentie voor de gehele duur van het 
auteursrecht en kan je een deal sluiten voor de hele wereld.  

  



3. WELKE VERGOEDING?  

In alle onderhandelingen over auteursrechten en bijhorende licenties moet het gaan over de 
vergoeding die eraan vasthangt. Er zijn verschillende opties:  

• Ofwel vraagt de rechthebbende een vergoeding voor de licentie en krijg je de 
verkoopopbrengst (royalty’s) zelf 

• Ofwel vraagt de rechthebbende geen vergoeding voor de licentie en krijg moet je 
delen in de verkoopopbrengst 

• Ofwel vraagt de rechthebbende zowel een vergoeding voor de licentie als een deel 
van de verkoopopbrengst  

Het is evident dat de inkomsten uit auteursrechten (in België geïnd door Sabam) voor een 
adaptatie naar de originele auteurs en componisten gaan. Afhankelijk van je 
onderhandelingstalent met de originele auteurs/componisten, maak je eventueel ook kans 
op een bewerkersaandeel in de auteursrechten. Als dit het geval is kan je de nieuwe versie 
ook aangeven bij Sabam en er geld aan verdienen telkens het live gebracht wordt, op de 
radio komt of elders gebruikt wordt.  

Als het nog niet helemaal duidelijk is of je ondervindt moeilijkheden bij het krijgen van 
toestemming, mag je gerust contact opnemen met het adviesteam van Poppunt. Dit kan via mail 
(popadvies@poppunt.be) of via telefoon (+32 2 504 99 00). 


