BINNENLANDSE OMROEP
Voor het gebruik van muziek voor

muziekauteursrechten kunt u recht

televisieprogramma’s die in heel Nederland

streeks een standaard overeenkomst

worden uitgezonden, heeft u een licentie

sluiten, zonder met alle muziekauteurs

nodig. Het tarief van de licentie wordt mede

afzonderlijk te hoeven onderhandelen

bepaald door de hoeveelheid gebruikte

over het verkrijgen van de auteurs

muziek tijdens de uitzendingen. Daarnaast

rechtelijke toestemming voor het

wordt een abonnee gerelateerde vergoeding

gebruik van hun repertoire.

in acht genomen.
Neem voor het aanvragen van een licentie

Licentie

en/of eventuele vragen contact met ons

Met de licentie van Buma/Stemra kunt

op via RTVkabel@bumastemra.nl.

u onbezorgd uw programma’s in heel

Kijkt u ook eens op onze website

Nederland uitzenden. Om een regeling

www.bumastemra.nl/muziekgebruikers.

te treffen met Buma/Stemra voor de

Tariefprincipe

omroep (en/of een andere entiteit binnen

Op basis van 100% gebruik van muziek in

de groep waar de omroep deel van uit-

de totale zendtijd van een programma, is

maakt) ten behoeve van het programma/

het tarief voor Buma 10% van de netto

de uitzending gegenereerd worden.

inkomsten en voor Stemra 3,33% van de
netto inkomsten. Dit tarief wordt pro rata
toegepast. Dit betekent dat wanneer het
gemiddelde gebruik van muziek in de
totale zendtijd 60% bedraagt, het tarief
voor Buma 6% van de netto inkomsten is
en voor Stemra 2% van de netto
inkomsten bedraagt.

Voorbeelden hiervan zijn:
* het uitzenden van reclameboodschappen
* het uitzenden van gesponsorde programma’s
(of een onderdeel daarvan)
* het sluiten van overeenkomsten met
betrekking tot productplaatsing
* internet simulcasting

Voor een volledig overzicht van hetgeen
verwijzen wij u naar de modelovereen

het Totaal der Bruto-inkomsten,

komsten RTV. Deze zijn te downloaden op.

verminderd met maximaal 25% hiervan

www.bumastemra.nl/

ter zake van de daadwerkelijk gemaakte

muziekgebruikers/documentenmuziekgebruikers.

en aantoonbare verkoopkosten, in geval
van omroepen met een landelijk
karakter. Bij omroepen met een niet-

In ieder geval geldt een abonnee

landelijk karakter, oftewel lokale en/of

gerelateerde vergoeding. De abonnee

regionale omroepen, is de aftrek bepaald

gerelateerde vergoeding wordt berekend

op maximaal 40%.

aan de hand van een bedrag per
abonnee per jaar. Meer informatie vindt

Onder bruto inkomsten wordt verstaan:

u op https://www.bumastemra.nl/

het totaal van alle inkomsten die door de

abonnee-gerelateerde-vergoeding

Alle vermelde tarieven worden jaarlijks conform het door het CBS te publiceren consumentenprijsindexcijfer geïndexeerd per 1 januari van ieder kalenderjaar, en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden.
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onder bruto inkomsten wordt verstaan,
Onder netto inkomsten wordt verstaan:

