
JE MUZIEK OP iTUNES VIA NORMA 
 
Ben je een eigen-beheerartiest en wil je ook je muziek via de iTunes Music Store  
verkopen? Kijk dan hier voor meer informatie! 
 
Wereldwijd wordt de grootste bulk muziekdownloads via iTunes verkocht. Daarom willen 
veel artiesten hun muziek graag op deze webshop digitaal aanbieden. Probleem is echter dat 
men daar niet tussen komt, omdat iTunes alleen in zee gaat met platenmaatschappijen en 
andere grote aanbieders van internetcontent. Via deze tussenhandel kan een artiest zijn 
muziek weliswaar op iTunes krijgen, maar dat kost vaak 20 tot 50% van de opbrengst, áls 
ze de muziek al in hun catalogus willen hebben.  
 
Om dit probleem op te lossen, gaat NORMA wereldwijd optreden als content-aanbieder van 
iTunes voor aangesloten musici en artiesten die zelf mastereigenaar zijn. Of het nu om Jazz, 
Klassiek, Pop/Rock, Dance of Urban gaat, alle genres kunnen zo wereldwijd toegang tot de 
iTunes Music Store krijgen. NORMA is als rechtenorganisatie ingericht op het administreren, 
ontvangen en verdelen van collectieve gelden van musici en artiesten. Omdat NORMA geen 
winstoogmerk heeft, kan NORMA bovendien een veel lager tarief hanteren dan de 
commerciële tussenhandel of een platenmaatschappij.  
 
NORMA regelt de licentieafgifte, de conversie naar iTunes-formaat, de invoering van de 
metadata, het uploaden, de incasso van verkochte downloads en de verdeling van de 
ontvangen gelden onder de betrokken rechthebbenden. Norma hanteert hiervoor slechts een 
handelingsfee van 15% over de ontvangen royalty’s. Voor Europa komt dat per track in de 
meeste gevallen neer op € 0,10 voor NORMA. Het restant - € 0,58 per track – is bestemd 
voor de voor de eigen-beheerartiest. Daarnaast zijn er in de meeste gevallen nog  
auteursrechten á € 0,08 per track te verdelen. In veel gevallen zal die vergoeding via 
Buma/Stemra of één van de buitenlandse zusterorganisaties verlopen. Tevens hoef je geen 
extra opstartkosten per cd te betalen en krijg je gratis een ISRC- en streepjescode als je die 
niet hebt.    
 
Op dit moment zijn we binnen NORMA bezig allerhande administratieve en technische 
barrières uit de weg te ruimen. Volgens planning is de service vanaf eind mei 2007 
beschikbaar voor iedere NORMA-aangeslotene die zelf de rechten op zijn opnames heeft.* 
 
Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een email naar r.smit@stichtingnorma.nl. Vermeld 
daarbij je contactgegevens en hoeveel Albums je via NORMA op iTunes wilt aanbieden. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.  
 
* Let op! als je mee wilt doen, moet je zèlf de digitale exploitatierechten voor de iTunes Musicshop bezitten! Het 
kan zijn dat je deze exploitatierechten al weggetekend hebt. Check dus eventuele licentie- en/of 
distributiecontracten en contracten die je bent aangegaan met aanbieders als bijvoorbeeld The Orchard en CdBaby. 
Als dezelfde muziek namelijk door meer dan één partij wordt aangeboden, dan haalt iTunes die muziek weer uit de 
catalogus! Als je er niet uitkomt of als je twijfelt, neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist of met je 
vakbond. 
 


