Livestreaming muziekevenement
Organiseer je een online live concert of muziekevenement? Dan heb je in veel gevallen een licentie
nodig. Hier lees je alles over de licentie livestreaming muziekevenement.
Wanneer je een licentie nodig hebt
• Als je een muziekevenement livestreamt via een eigen website of platform
• Als er inkomsten zijn uit bijvoorbeeld kaartverkoop, advertenties of sponsoring
• Of als de artiesten een vergoeding krijgen voor het optreden (uitkoopsom)
De licentie geldt voor livestreams gericht op Nederland. Richt je je livestream op de internationale
markt? Neem dan even contact met ons op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.
Wat een licentie kost
Het tarief voor de licentie is 7% van de inkomsten of uitkoopsommen met een minimum van € 50 per
muziekevenement. Hieronder vallen ook eventuele inkomsten uit het fysieke muziekevenement.
Uitzondering voor YouTube, Facebook, Instagram of Twitch
Wil je livestreamen via YouTube, Facebook, Instagram of Twitch en zijn er geen inkomsten of
uitkoopsommen? Dan heb je geen licentie van Buma/Stemra nodig. We hebben met deze platforms
afspraken over het gebruik van muziek van onze leden. Let op: lees hieronder over het risico op
blokkades.
Livestream geblokkeerd?
Bij YouTube, Facebook, Instagram én Twitch kan je livestream geblokkeerd worden. Dat komt doordat
Buma/Stemra niet alle rechten op muziek vertegenwoordigt. Platenlabels en sommige uitgevers
bepalen of je hun muziek mag gebruiken. Gebruik je een nummer dat je volgens het beleid niet mag
gebruiken? Dan blokkeert het platform je livestream automatisch. Buma/Stemra blokkeert zelf niet. We
kunnen blokkades ook niet voorkomen.
Hoe je blokkades kan voorkomen
Je kunt op 2 manieren voorkomen dat je livestream geblokkeerd wordt:
1. Krijg je een melding als je muziek van een platenlabel of uitgever gebruikt? Geef dan akkoord dat
de inkomsten uit reclame naar dat bedrijf gaan.
2. Bied je livestream aan via een eigen website en neem een licentie.
Waarom een licentie?
Voor het gebruik van muziek is toestemming nodig van de auteurs en hun uitgevers. Gebruik je
muziek, dan verdienen zij hiervoor een eerlijke vergoeding. Dit is wettelijk geregeld in het
auteursrecht. Met een licentie van Buma/Stemra regel je de auteursrechten in één keer.

Licentie aanvragen?
Klik hier om een licentie aan te vragen
Zie ook de voorwaarden voor Livestream Evenementen.

