
Digitale muzieklicenties

FAIR 
PLAY
MUSIC



ON DEMAND 
MUZIEKLICENTIES

•	 Downloads
•	 Streams
•	 Speelfilms
•	 Beltonen
•	 Pre-use	(views	
	 &	listenings)

On	Demand	betekent	dat	
bezoekers	van	een	website	op	
aanvraag	muziek	kunnen	
luisteren.	

MUZIEK 
VERDIENT 
FAIR PLAY

RADIO/TV 
MUZIEKLICENTIES

•	 Radio-	of	tv-zender		 	
	 niet-bedrijfsmatig	
•	 Radio-	of	tv-zender		 	
	 bedrijfsmatig	
•	 Radio-	of	tv	portals

Online	radio-	en	tv-program-
ma’s	waarbij	de	bezoeker	geen	
invloed	heeft	op	het	aanbod	of	
de	volgorde	waarin	muziek	
wordt	gespeeld.	

ACHTERGRONDMUZIEK
LICENTIES

•	 Achtergrondmuziek		

Muziek	ter	verfraaiing	van	een	
website	al	dan	niet	geplaatst	
door	middel	van	‘embedded	
files’,	waarbij	muziek	slechts	
een	ondersteunende	rol	speelt.	

Steeds meer mensen en bedrijven hebben een 
website die ze aankleden met muziek. Muziek 
zorgt namelijk voor de juiste sfeer. Veel sites 
draaien zelfs volledig op muziek, met ruime 
keuze uit mp3s, ringtones en streams.  
Buma/Stemra regelt voor muziekauteurs een 
vergoeding voor het gebruik van hun werk.

VRAAG EEN LICENTIE AAN Wanneer	je	muziek	
digitaal	aanbiedt	op	een	site	of	via	een	mobiel	
netwerk,	dan	heb	je	daarvoor	toestemming	nodig	
van	de	muziekauteur.	Buma/Stemra	vertegenwoor-
digt	nationale	en	internationale	componisten,	
tekstdichters	en	muziekuitgevers,	en	kan	die	
toestemming	snel	en	gemakkelijk	voor	je	regelen.	
Dus	wil	je	een	eigen	muziekwebshop?	Bied	je	ring-
tones	aan	voor	mobiele	telefoons	of	heb	je	radio-	of	
tv-programma’s	op	je	website	waar	muziek	in	wordt	
gespeeld?	Vraag	dan	een	digitale	muzieklicentie	aan	
bij	Buma/Stemra.	Zo	verdient	muziek	fair	play.
Kies de juiste licentie voor jouw digitale muziekgebruik:



DOWNLOAD-LICENTIE
Voor	partijen	die	bezoekers	in	staat	stellen	om	op	
aanvraag	muziek	te	downloaden.	De	muziek	wordt	
permanent	vastgelegd	en	is	dus	onbeperkt	te	
beluisteren.	

STREAM-LICENTIE 
Voor	partijen	die	bezoekers	in	staat	stellen	op	
aanvraag	naar	muziek	te	luisteren	door	middel		
van	streaming.	De	muziek	wordt	niet	permanent	
vastgelegd.

SPEELFILM-LICENTIE
Voor	partijen	die	speelfilms	aanbieden	waarin	
muziek	wordt	gebruikt.	Bezoekers	kunnen	de	films	
op	aanvraag	downloaden	of	bekijken	middels	een	
‘stream’.	

BELTONEN-LICENTIE
Voor	partijen	die	beltonen	en	aanverwante		
producten	zoals	ring-back	tones	aanbieden.	
Bezoekers	kunnen	de	muziek	gebruiken	als	beltoon	
op	hun	mobiele	toestel.	Het	gaat	hierbij	niet	om	een	
volledig	liedje,	maar	om	een	deel	ervan.	

PRE-USE-LICENTIE
Voor	partijen	die	On	Demand-diensten	leveren,	
gericht	op	de	verkoop	van	losse	muziekproducten.	
Bezoekers	kunnen	fragmenten	bekijken	of		
beluisteren.	

ON 
DEMAND 
LICENTIES

NIET-BEDRIJFSMATIG LICENTIE
Voor	niet-bedrijfsmatige	partijen	die	zelf	radio-	
en/of	tv-programma’s	samenstellen,	maar	daar	
geen	inkomsten	mee	genereren.	De	licentie	is	voor	
muziekgebruik	in	online	radio-	en	televisie-uitzen-
dingen,	zonder	winstoogmerk.

BEDRIJFSMATIG LICENTIE
Voor	bedrijfsmatige	partijen	die	zelf	radio-	
en/of	tv-	programma’s	samenstellen	en	daarmee	
inkomsten	genereren.	De	licentie	is	voor	het	
muziekgebruik	in	online	radio-	en	televisie-
	uitzendingen,	met	winstoogmerk.

RADIO PORTAL-LICENTIE
Voor	partijen	die	verzamelde	radio-	en	tv-stations	
aanbieden	die	niet	zelf	de	programma’s	hebben	
samengesteld.	De	licentie	is	bedoeld	voor	het	
muziekgebruik	in	radio-	en	televisie	programma’s	
waarbij	op	een	website	verscheidene	kanalen	
verzameld	worden	aangeboden.

RADIO- 
EN TV 
LICENTIES

WWW.BUMASTEMRA.NL 



ACHTERGRONDMUZIEK LICENTIE
Voor	iedereen	die	muziek	op	zijn	of	haar	website		
wil	plaatsen	ter	verfraaiing,	waarbij	muziek	slechts	
een	ondersteunende	rol	speelt.	Dit	kan	een	fragment	
zijn,	een	lied	of	door	het	embedden	van	content		
met	muziek.

ACHTERGROND
MUZIEK 
LICENTIES

WIL	JE	MEER	WETEN	OVER	DE	

DIGITALE	MUZIEKLICENTIES	EN	

VOORWAARDEN?	

LEES	MEER	OP

WWW.BUMASTEMRA.NL 

OF	BEL	ONZE	AFDELING	DIGITAL:	

023-7997858 

JE	KUNT	OOK	E-MAILEN	NAAR:	

DIGITAL@BUMASTEMRA.NL



On Demand Licenties kleingebruik	omzet < € 6.500,- op jaarbasis

NIEUWE TARIEVEN DIGITALE LICENTIES

Achtergrondmuziek  Licenties

On Demand Licenties grootgebruik omzet > € 6.500,- op jaarbasis

 

Aantal Trede 1   Max. gebruik  Trede 2  Max. gebruik  Trede 3   Max. gebruik

Downloads € 130 2.166  € 260 4.333 € 650 10.833

Streams € 130 40.000 € 260 80.000 € 650 200.000

Speelfilms (downloads) € 130 866 € 260 1.733 € 650 4.333

Speelfilms (streams) € 130 1.444 € 260 2.888 € 650 7.222

Beltonen € 130 1.150 € 260 2.300 € 650 5.750

Pre-Use € 130 - - - - -

 Percentage  Min. tarief  Min. Abonnements-  Gem.gebruik 

Aantal omzet  per gebruik  tarief per abonnee p.m. abonnees*

Downloads 10% € 0,06 per download € 0,85 <28

Streams 10% € 0,0033 per stream € 0,85 <500

Speelfilms (downloads) 8% € 0,15 per speelfilm € 0,85 <12

Speelfilms (streams) 8% € 0,09 per speelfilm € 0,85 <18

Beltonen 12% € 0,113 per beltoon € 0,85 <15

Pre-Use € 130 - - -

* Het totale gebruik van alle abonnementen mag niet meer zijn dan de genoemde aantallen in de kolom “Gemiddeld gebruik abonnees”. 

 Bij overschrijding van het gemiddeld gebruik vindt er opnieuw een berekening plaats van het abonnementstarief per abonnee. 

R/TV zender niet-bedrijfsmatig* € 312 Per kanaal Bij gebruik Podcast(s): € 108,- opslag per kanaal

R/TV zender bedrijfsmatig   Min. tarief

13% v.d. omzet met min.tarief  € 780 Per kanaal   Bij gebruik Podcast(s): € 240,- opslag per kanaal 

Radio Portals 10% v.d. Min. tarief Kanalen   Min. tarief  Kanalen   Min. tarief   Kanalen  Min. tarief Kanalen

omzet met min. tarief € 312 1  € 585 2-25 € 1.112 26-50   € 1.585 51-100**

* Het niet-bedrijfsmatige tarief geldt wanneer er geen inkomsten met een website worden gegenereerd.  

** Bij meer dan 100 kanalen zijn de tarieven op te vragen bij de afdeling Digital van Buma/Stemra. 

 

 

Achtergrondmuziek  < 10 minuten > 10 ≤ 90 minuten Ieder extra blok van ≤ 90 minuten

Bedrijfsmatig: Complete 

muziekwerken en fragmenten € 780 € 1.560 € 1.560

Bedrijfsmatig: fragmenten € 330 € 780 € 780

Niet- Bedrijfsmatig: Complete 

muziekwerken en fragmenten € 156 € 312 € 312

Fragment: een deel van een muziekwerk van maximaal 1 minuut en 45 seconden. Compleet werk: een muziekwerk in de volledige lengte, zoals het 

in diens oorsprong is gemaakt. Delen van muziekwerken die langer zijn dan 1 minuut en 45 seconden, en muziekwerken die in hun geheel minder 

dan 1 minuut en 45 seconden duren, worden beschouwd als complete werken.

Embedded Content*    Embedded Content Tarief

Bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig   6 embedded files € 130

Bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig   12 embedded files € 260

Bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig   30 embedded files   € 650**

* Bij embedded content geldt niet het aantal minuten dat er muziek op een website staat, maar het aantal embedded files dat op een website is

geplaatst. ** Bij gebruik van meer dan 30 embedded files worden er blokken van ≤ 30 files (€ 650) bijgeteld.

Alle tarieven gelden per jaar exclusief btw, tenzij anders is aangegeven, vanaf 1 januari 2010 t/m 31 december 2010. Prijswijzigingen, druk- en typefouten 
voorbehouden. Op de digitale licenties zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze opvragen bij de afdeling Digital van Buma/Stemra.

Radio- en TV  Licenties 



goed geregeld klinkt beter

Vereniging Buma/Stichting Stemra 
Siriusdreef 22-28
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

T (023) 799 79 99
F (023) 799 77 77
E info@bumastemra.nl

www.bumastemra.nl

BST.09/10


