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Disney – De taart van Mickey

SPOTLIGHT

Sinds de uitbraak van het coronavirus liep er een figuurlijke 
scheidingslijn tussen de COVID-winnaars en de COVID-verliezers. 
Bedrijven met een link naar horeca, luchtvaart, reizen en vrije tijd 

zagen hun koers fors onderuit gaan. Niet onterecht gezien de stevige 
financiële impact op langere termijn.

Winnaars waren bedrijven met een sterke 
focus op onder meer digitalisering, CO-
VID-testen en hygiëne. Op het moment 
van onze aankoop begin maart zat Walt 
Disney, het grootste entertainmentbedrijf 
ter wereld, duidelijk bij de slachtoffers. 
Bioscopen en pretparken moesten ver-
plicht sluiten terwijl net daar Disney het 
overgrote deel van haar inkomsten haalt.

Vandaag staat de koers op record-
hoogte terwijl bioscopen en pretparken 
nog steeds gebukt gaan onder strenge 
lockdown-maatregelen. Positief vaccin-
nieuws biedt beleggers intussen uitzicht 
op een heropening van die zeer renda-
bele activiteiten. Maar dat is in geval van 
Disney niet het enige. Al in november vo-
rig jaar legde Disney de basis voor het 
huidige succes: het eigen streamingka-
naal Disney+. We gaan wat dieper in op 
de streamingmarkt en de voordelen er-

van voor een bedrijf als Disney. Streaming 
geeft Disney in deze woelige tijden im-
mers net dat tikkeltje meer.

De sterkste filmbibliotheek als bron van 
alle cashflows
Wie Walt Disney zegt, denkt hoogstwaar-
schijnlijk automatisch aan Mickey Mouse. 
En vice versa. Het eerste filmoptreden van 
de pionier onder de tekenfilmfiguurtjes 
dateert al van 1928, ‘Steamboat Willie’. 
Nadien maakte Mickey zijn opwachting in 
meer dan 130 films, voornamelijk kortfilms 
en kreeg hij het gezelschap van onder an-
dere Minnie, Pluto, Goofy en Donald Duck. 
Het verdienmodel dat ontstond rond Mic-
key en consoorten deed Disney over met 
bijvoorbeeld Sneeuwwitje (1937), Pinokkio 
(1940), Dumbo (1941), Bambi (1942) en 
Assepoester (1950). De immens populai-
re karakters brachten niet enkel geld op 
in de filmstudio’s. Nadien volgden strips, 

televisieprogramma’s, merchandising en 
sinds 1955 ook pretparken.

Vanaf de jaren ’50 legt Disney zich ook toe 
op speelfilms. Met de eerste in het rijtje, 
Mary Poppins, wonnen de Disney Studios 
meteen een Oscar. Sinds de jaren ’80 en 
de echte doorbraak van de bioscopen, 
is Disney jaarlijks dominant aanwezig in 
de ‘box office’ top-10 wereldwijd. Dit zo-
wel met speelfilms als met animatiefilms. 
Van de 10 films die wereldwijd het meeste 
geld opbrachten komen er 8 uit één van 
de verschillende filmstudio’s van Disney. 
De overnames van Pixar (2006), Marvel 
(2009) en LucasFilms (2012) kwamen 
voort na eerdere samenwerkingsak-
koorden rond distributie en productie. De 
echte zevenklapper op het overnamepad 
kwam er in 2019 toen Disney na een ste-
vige strijd de filmstudio’s en televisiestati-
ons kon overnemen van 20th Century Fox. 
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De rekening van een filmticketje
In Tabel 1 vindt u per jaar de blockbuster 
(film met grootste bioscoopinkomsten in 
dat jaar) sinds uw schrijvende dienaar 
het levenslicht zag. In die periode van 40 
jaar valt op hoe winstgevend cinema is, 
ook al stijgen de filmbudgetten sneller 
dan de bioscoopinkomsten (box offi-
ce). De box office is echter niet de eni-
ge bron van inkomsten van een film. De 
videotheken en secundaire verkoop via 
DVD is ondertussen zo goed als verleden 
tijd.  Maar via TV kan een film nog steeds 
geld opbrengen voor de eigenaar van 
de filmrechten, zonder dat hem dat al te 
veel geld moet kosten. Ook via merchan-
dising, licentie-inkomsten en pretparken 
kan je de inkomsten verder verhogen. Het 
is echter niet zo dat de producent van de 
film ook eigenaar is van de rechten op zijn 
film. De filmwereld is complex en weinig 
transparant, zeker als het over geld gaat. 
Verschillende partijen zijn nodig om een 
film te produceren en te vertonen aan het 
grote publiek. Inkomsten uit de box office 
worden verdeeld volgens een waterval-
principe dat voor elke film uniek is.

Het is even zoeken op de website van 
Kinepolis maar dankzij de lockdown be-
spaart elke Belg vandaag nog steeds 
11,65 EUR per filmvertoning die hij of zij niet 
mag bijwonen. De eerste die in normale 
tijden hieraan verdient is vadertje staat. 
In ons land gaat 6% op aan BTW, 1,2% 
gaat naar Sabam en in sommige steden 
deelt ook de stadskas mee. Troost u, in 
sommige landen liggen de percentages 

nog een stuk hoger. Laten we afronden 
op een bedrag van 11 EUR per ticket dat 
overblijft. De helft van dat bedrag is voor 
de bioscoopuitbater, de andere helft 
druppelt verder langs de waterval tot bij 
de distributeur. Per regio koopt een distri-
buteur de rechten op om de film te ver-
delen onder de verschillende bioscopen. 
Hij of zij maakt reclame via affiches, radio 
& tv en sociale media en organiseert de 
avant-première of sneak-previews. Na 
verloop van tijd mag de distributeur ook 
de DVD uitbrengen of doorverkopen aan 
een tv station. Hiervoor betaalt de distri-
buteur uiteraard een som geld aan de 
producent van de film. Belangrijke evo-
lutie hierin is dat de opbrengsten van uw 
cinematicket hoe langer hoe meer bij de-
zelfde firma terecht komen.

Star Wars in Disney
George Lucas, bekend van Star Wars en 
Indiana Jones was als kleinere produ-
cent verplicht de distributierechten door 
te verkopen om zijn films volledig onaf-
hankelijk te produceren. De enige die het 
risico op distributie van de eerste Star 
Wars film in de VS wilde nemen, was 20th 
Century Fox. En daar plukte het de ja-
ren nadien met 5 extra blockbusters de 
vruchten van. Toen George Lucas in 2004 
zijn geesteskind voor 4 miljard USD ver-
kocht aan Walt Disney, kreeg de ‘Mouse 
House’ de rechten op de exploitatie van 
de merknaam Star Wars in handen. Het 
kon nieuwe films produceren en distri-
bueren over de ganse wereld. Star Wars 
kreeg een prominente plaats in de Disney 

pretparken en er kwamen licentie over-
eenkomsten met onder meer Lego. Walt 
Disney deed uitstekend werk en puurde 
extra geld uit de merknaam. Maar tel-
kens één van de zes originele Star Wars 
films waar ook ter wereld werd vertoond, 
rinkelde de kassa nog steeds bij Rupert 
Murdoch, de Australische eigenaar van 
20th Century Fox.  

Marvel-taart
Nog complexer was de situatie bij Mar-
vel, de eigenaar van een hele resem ac-
tiehelden uit stripklassiekers zoals Blade, 
The Hulk, Wolverine, Thor, Spiderman, 
Iron-Man en Captain America. Marvel 
was in eerste instantie een producent 
van stripverhalen, geen filmstudio. Om 
extra inkomsten te genereren uit haar 
striphelden verkochten ze per actieheld 
de filmrechten. Zo kreeg elk van de gro-
te filmstudio’s een stukje van de Mar-
vel-taart. Aangezien de films een enorm 
succes kenden begon Marvel zelf films te 
produceren. Toen Disney 7 miljard USD 
op tafel legde voor Marvel kreeg het in 
eerste instantie slechts rechten op de 
box office. Beetje bij beetje kwamen ook 
de filmrechten terug bij Marvel en dus bij 
Disney. Finaal bij de overname van 20th 
Century Fox, dat de rechten bezit op alle 
karakters uit X-Men en The Fantastic Four. 
Enkel voor Spider-man karakters is Marvel 
nog steeds afhankelijk van Sony dat de 
rechten bezit.
Naast Star Wars en Marvel bevat de film-
bibliotheek van 20th Century Fox ook de 
rechten op Avatar, Titanic en ‘The Simp-
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Jaar Blockbuster Bioscoopinkom-
sten in mio USD

Geschat budget 
in mio USD

Filmstudio # Oscars 
(nominaties)

1980 Star Wars Episode V - The Empire Strikes Back $538 $18 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 1 (3)

1981 Indiana Jones - Raiders of the Lost Ark $390 $18 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 5 (9)

1982 E.T. the Extra-Terrestrial $793 $11 Universal Pictures (Comcast) 4 (9)

1983 Star Wars Episode VI - Return of the Jedi $475 $33 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 0 (4)

1984 Indiana Jones and the Temple of Doom $333 $28 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 1 (2)

1985 Back to the Future $389 $19 Universal Pictures (Comcast) 1 (3)

1986 Top Gun $356 $15 Paramount Pictures (ViacomCBS) 1 (4)

1987 Fatal Attraction $320 $14 Paramount Pictures (ViacomCBS) 0 (6)

1988 Rain Man $354 $25 United Artists 4 (8)

1989 Indiana Jones and the Last Crusade $474 $48 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 1 (3)

1990 Ghost $505 $22 Paramount Pictures (ViacomCBS) 2 (5)

1991 Terminator 2: Judgment Day $521 $94 Lightstorm Entertainment 4 (6)

1992 Aladdin $504 $28 Walt Disney Pictures 2 (5)

1993 Jurassic Park $1.033 $63 Paramount Pictures (ViacomCBS) 3 (3)

1994 The Lion King $988 $45 Walt Disney Pictures 2 (4)

1995 Toy Story $405 $30 Pixar/Walt Disney Pictures 0 (3)

1996 Independence Day $817 $75 20th Centruy Fox (Walt Disney) 1 (2)

1997 Titanic $2.195 $200 Paramount Pictures/20th Century Fox 11 (14)

1998 Armageddon $553 $140 Touchstone (Walt Disney) 0 (2)

1999 Star Wars: Episode I – The Phantom Menace $1.027 $115 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 0 (3)

2000 Mission: Impossible 2 $546 $125 Paramount Pictures (ViacomCBS) 0 (0)

2001 Harry Potter and the Philosopher's Stone $1.006 $125 Warner Bros (AT&T) 0 (3)

2002 The Lord of the Rings: The Two Towers $951 $94 New Line Cinema (AT&T) 2 (6)

2003 The Lord of the Rings: The Return of the King $1.142 $94 New Line Cinema (AT&T) 11 (11)

2004 Shrek 2 $920 $150 DreamWorks Pictures 0 (2)

2005 Harry Potter and the Goblet of Fire $896 $150 Warner Bros (AT&T) 0 (1)

2006 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $1.066 $250 Walt Disney Pictures 1 (4)

2007 Pirates of the Caribbean: At World's End $961 $300 Walt Disney Pictures 0 (2)

2008 The Dark Knight (Batman) $1.005 $185 Warner Bros (AT&T) 2 (8)

2009 Avatar $2.790 $237 20th Centruy Fox (Walt Disney) 3 (9)

2010 Toy Story 3 $1.066 $200 Pixar/Walt Disney Pictures 2 (5)

2011 Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 $1.342 $250 Warner Bros (AT&T) 0 (3)

2012 The Avengers $1.519 $220 Marvel Studios (Walt Disney) 0 (1)

2013 Frozen $1.290 $150 Walt Disney Pictures 2 (2)

2014 Transformers: Age of Extinction $1.104 $210 Hasbro/Paramount Pictures (ViacomCBS) 0 (0)

2015 Star Wars: The Force Awakens $2.068 $245 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 0 (5)

2016 Captain America: Civil War $1.153 $250 Marvel Studios (Walt Disney) 0 (0)

2017 Star Wars: The Last Jedi $1.332 $200 Lucasfilm Ltd (Walt Disney) 0 (4)

2018 Avengers: Infinity War $2.048 $400 Marvel Studios (Walt Disney) 0 (1)

2019 Avengers: Endgame $2.798 $356 Marvel Studios (Walt Disney) 0 (1)

2020 The Eight Hundred $461 $80 Tencent/Alibaba 0 (0)

Totaal $40.434 $5.311

TABEL 1 - BLOCKBUSTER OVERZICHT PER JAAR (FILM MET GROOTSTE BIOSCOOPINKOMSTEN IN DAT JAAR) VAN 1980 - 2020
Bron: IMDB

Toen George Lucas in 2004 zijn geesteskind voor 4 miljard USD verkocht aan Walt 
Disney, kreeg de ‘Mouse House’ de rechten op de exploitatie van de merknaam Star 
Wars in handen. Star Wars kreeg een prominente plaats in de Disney pretparken en 

er kwamen licentie overeenkomsten met onder meer Lego.
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sons’. Geef toe, ideale namen voor de 
box-office, merchandising en pretparken. 
Walt Disney kocht zich via 20th Century 
Fox nog sterker in bij de box office top-10 
maar kocht zich ook een groter stuk van 
wat u en ik betalen voor ons filmticket. 
Voor de meeste films die Walt Disney via 
één van haar verschillende studio’s pro-
duceert, krijgt het de helft van dat filmtic-
ket. De andere helft bleef tot nu toe stevig 
zitten bij de bioscoopuitbaters, maar die 
voelen ook al even nattigheid. De distri-
buteur van de film onderhandelt immers 
met de bioscoopuitbaters hoe lang de 
film exclusief in de bioscoop te zien zal 
zijn. Als de exclusiviteit wegvalt, dalen de 
inkomsten aanzienlijk voor de bioscoop.  
Filmliefhebbers kunnen de film dan thuis 
bekijken op DVD, TV of, recentelijk ook via 
Video On Demand (VOD).  

Bioscoop vs Netflix
Het zogenaamde ‘Theatrical Window’ is in 
de periode van 40 jaar sterk ingekort. De 
film ET was langer dan een jaar te zien in 
de bioscoop. Avatar, tot voor kort de film 
met de hoogste inkomsten aan de kassa, 
nog slechts 34 weken en Avengers: End-
game slechts 18 weken. Omdat distribu-
teur en producer één en dezelfde partij 
zijn, en dus de rechten volledig in han-
den hebben, krijgen ze meer onderhan-
delingsmacht tegenover de bioscoop. 
Ze verkorten de ‘Theatrical Window’ door 

meer ‘buzz’ te verkopen rond de film en 
geven de film sneller vrij aan het secun-
daire circuit van DVD, TV en VOD. 
Streaming is immers Direct-To-Consu-
mer (DTC). De bioscopen zijn een indi-
recte manier voor de filmproducenten 
om hun kijkers te bereiken. Ondertussen 
kent iedereen Netflix als de pionier van 
de streaming. Wat ooit begon als een 
postorderbedrijf voor DVD-verhuur, werd 
een hoogtechnologische manier om 
films en tv-series goedkoper bij de kijker 
te brengen. De VS gingen als eerste voor 
de bijl.  Een kabelabonnement daar kost 
al gauw 100 USD per maand of meer. Net-
flix bracht een complete bibliotheek tot bij 
de kijker voor een fractie van dat bedrag. 
Je kan nu kijken wat je wil, wanneer je het 
wil, waar je het wil en dat allemaal zon-
der storende reclame. Netflix wilde niet 
dezelfde fout maken als de bioscopen en 
begon haar eigen filmbibliotheek aan te 
leggen. Een ongelooflijk kostelijke zaak.  

Disney +
Maar het succes van Netflix bleef duren 
en het begon de filmstudio’s te dagen dat 
streaming ook voor hen de toekomst is. 
De voorbije maanden lanceerden Com-
cast (Universal Pictures), AT&T (Warner 
Bros en HBO) en Walt Disney (Disney, 
ESPN, Hulu) hun eigen Video On Demand 
streamingkanaal. De eigen series en 
films zullen op termijn enkel nog te be-
kijken zijn op het eigen streamingkanaal. 
De verplichte sluiting door COVID van alle 
entertainment, bioscopen voorop, legde 
de streamingkanalen geen windeieren. 
Disney+ realiseerde haar doelstelling om 
80 miljoen kijkers te halen vier jaar snel-
ler dan gepland door dat de pandemie 
uitbrak. Disney+ kan daarbij teren op de-
cennia aan films en tv series die Netflix 
niet heeft. Voor 2020 budgetteerde Dis-
ney+ slechts een tiende van de 19 miljard 
USD die Netflix nodig acht om haar filmbi-
bliotheek aantrekkelijk te houden.

100-jarig bestaan
In 2024 viert Walt Disney haar 100-jarig 
bestaan met een budget van pakweg 15 
miljard USD aan nieuwe content, vooral 
exclusief te bekijken op Disney+. Tegen 
dan mikt het op 250 miljoen abonne-

menten die meer zullen betalen dan de 
lanceringsprijs van 6,99 EUR en 6,99 USD 
per maand. Vanaf maart verhoogt Dis-
ney+ haar maandelijkse prijs met 2 EUR 
en 1 USD en zelfs dan is het nog steeds bij 
de goedkoopste in de streamingmarkt. 

Overbodig
Disney+ lanceerde de langverwach-
te animatiefilm Mulan zelfs exclusief op 
haar streamingkanaal. Tijdens de eerste 
drie maanden vroeg het daar 30 USD 
voor bovenop de maandelijkse abonne-
mentsprijs. Daarmee gaat het lijnrecht de 
concurrentie aan met de bioscopen. Ook 
Warner (AT&T) en Universal (Comcast) 
hebben al van de verplichte sluiting van 
de bioscopen geprofiteerd om nieuwe 
films exclusief via het eigen streaming-
kanaal te tonen en de bioscopen te pas-
seren. Ook in de toekomst zullen ze dit 
doen als het hen goed uitkomt. Zo ein-
digt mogelijks nog een groter deel van de 
box office bij de producent van de film 
of tv-serie. En ook wereldwijde tv-stations 
worden overbodig. Waar ook ter wereld 
kan Disney haar kijkers direct bereiken. 
Indien het 300 miljoen abonnees heeft 
die gemiddeld 10 USD per maand betalen 
aan één of meerdere streamingkanalen 
dan ontvangt Walt Disney 3 miljard USD 
aan omzet per maand. Elke maand. Dat 
is evenveel dan dat de best verdienende 
film aller tijden opbracht in de bioscopen. 
Terwijl het die inkomsten vroeger nog 
netjes deelde met anderen, gaat Mickey 
er via streaming nu volledig mee van 
door. •
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Disclaimer

LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 

deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 

geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 

deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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