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Buma Stemra, verzoek om instemming met Starterslicentie
Livestreaming Muziekevenement

Inleiding
Op 21 september 2020 heeft Buma Stemra het College verzocht in te
stemmen met de voorwaarden van de Starterslicentie Livestreaming
Muziekevenement. Ingevolge artikel 3, eerste lid, sub b van de Wet toezicht
en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs – en
naburige rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) behoeft een besluit tot
vaststelling of wijziging van reglementen of modelovereenkomsten
betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten of naburige
rechten de voorafgaande schriftelijke instemming van het College. Tevens is
sprake van een nieuw tarief waarover het College conform artikel 5, eerste
lid van de Wet toezicht cbo’s vooraf schriftelijk geïnformeerd dient te
worden.
Ter goedkeuring voorgelegd voorstel
Buma/Stemra heeft in verband met de gevolgen van de coronacrisis en in het
kader van nieuwe initiatieven gekeken naar mogelijkheden om licenties aan
te bieden die ondernemers een kans geven om hun bedrijfsvoering voort te
zetten en tevens hun verliezen te beperken. In lijn daarmee is de
‘Starterslicentie Livestreaming Muziekevenement’ ontstaan.
Met deze licentie kan een licentienemer gedurende de looptijd van de
overeenkomst experimenteren en innoveren met het online aanbieden van
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livestreams van muziekevenementen en daarmee, binnen een geschetst
kader, gebruik maken van het repertoire van Buma/Stemra.
De licentie heeft een experimenteel karakter om na een eerste fase te
beoordelen of het businessmodel werkt, wat de potentiële markt is en hoe
deze zich ontwikkelt in de huidige en post COVID-19 periode. Tevens zal de
licentie worden geëvalueerd met betrokken partijen en aangepast/aangevuld
waar nodig om de licentie een volwaardig definitief karakter te geven.
Met betrekking tot het tarief verwijst Buma Stemra naar de optie als
verwoord in artikel 2l, tweede lid van de Wet toezicht cbo’s. In dit artikel
wordt een uitzondering geïntroduceerd voor het vaststellen van
licentievoorwaarden met betrekking tot het aanbieden van nieuwe
onlinediensten, inhoudende dat de met een gebruiker die een online dienst
aanbiedt overeengekomen licentievoorwaarden door de cbo niet verplicht
als precedent dient te worden gebruikt voor andere onlinediensten.
Nadere toelichting op het goedkeuringsverzoek
De door Buma Stemra ter goedkeuring voorgelegde voorwaarden
Starterslicentie Livestreaming Muziekevenement vertoond grote gelijkenis
met de op de website van Buma Stemra beschikbare versie van de
voorwaarden Starterslicentie Livestreaming Muziekevenement. Ook staat het
aanvraagformulier voor een aanvraag licentie Livestreaming
Muziekevenement op de website van Buma Stemra. Op basis van de
beschikbaarheid van deze documenten op de website van Buma Stemra is
aan Buma Stemra om een toelichting gevraagd op het voorgelegde
instemmingsverzoek. Buma Stemra heeft op 23 november 2020 een
toelichting verstrekt: De licentie die op de website is geplaatst is dezelfde als
die aan het College ter goedkeuring is voorgelegd. De licentie wordt sinds
juni 2020 aangeboden en er wordt al gebruik van gemaakt, echter (nog) niet
in grote getale. Indien livestreaming plaatsvindt via You Tube, Facebook,
Instagram of Twitch en er geen inkomsten of uitkoopsommen zijn, is geen
licentie nodig, omdat met genoemde platforms afspraken zijn over het
gebruik van muziek.
Beoordeling voorstel
Artikel 3, eerste lid, sub b van de Wet toezicht bepaalt dat een besluit tot
vaststelling of wijziging van reglementen of modelovereenkomsten
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betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten of naburige
rechten de voorafgaande schriftelijke instemming van het College behoeft.
Het College constateert dat de ter instemming voorgelegde licentie al sinds
juni 2020 wordt aangeboden, zonder de daartoe op grond van de Wet
toezicht vereiste instemming van het College. Het instemmingsverzoek van
Buma Stemra aan het CvTA met de voorwaarden Starterslicentie
Livestreaming Muziekevenement dateert van 21 september 2020. Het
College constateert dat geen sprake is van een tijdig verzoek om instemming
met de voorgelegde voorwaarden. Vanwege de beperkte looptijd van deze
licentie ziet het College nu geen aanleiding om op dit punt een advies in het
kader van artikel 6, eerste lid van de Wet toezicht uit te brengen.
De voorwaarden Starterslicentie Livestreaming Muziekevenement zijn gericht
op het experimentele en innovatieve karakter van een Online Livestreaming
dienst voor het streamen van live muziekevenementen. Na afloop van de
looptijd (van de startdatum tot 31 december van het lopende jaar) worden
er nieuwe afspraken gemaakt over een nieuwe licentieovereenkomst waarbij
de huidige afspraken geen rol spelen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021
een nieuwe licentieovereenkomst zal moeten worden aangegaan. Uit de
voorgelegde voorwaarden blijkt dat Buma Stemra en licentienemer drie
maanden voor afloop van de licentie met elkaar in gesprek gaan over nieuwe
voorwaarden voor een passende overeenkomst voor langere termijn. Het
College verneemt graag de voortgang en resultaten van deze gesprekken
indien deze tot overeengekomen voorwaarden leiden of al hebben geleid.
Met betrekking tot de voorgelegde voorwaarden constateert het College dat
deze vrij summier zijn en de belangrijkste rechten en verplichtingen van de
beoogde groep muziekgebruikers bevatten. Vanwege het tijdelijke en
experimentele karakter van deze licentie kan het College daarmee
instemmen.
Tarief
Het College constateert dat aan het vooraf schriftelijk informeren van het
College over besluiten die van wezenlijke invloed zijn op de uitoefening van
taken van de cbo, waaronder het hanteren van een nieuw tarief, niet is
voldaan. De mededeling aan het College als bedoeld in artikel 5, eerste lid,
Wet toezicht met betrekking tot het hanteren van een nieuw tarief is op 21
september jl. aan het College gericht, terwijl het tarief vanaf juni 2020 al
wordt toegepast. Vanwege de beperkte looptijd van deze licentie ziet het
College nu geen aanleiding om op dit punt een advies in het kader van artikel
6, eerste lid van de Wet toezicht uit te brengen.
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Uit de voorwaarden Starterslicentie Livestreaming muziekevenement blijkt
dat tot 1 september 2020 het tarief is vastgesteld op €50,- per gestreamd
evenement, tenzij de Relevante inkomsten €10.000,- of hoger zijn (dan is 7%
van de Relevante inkomsten aan vergoeding verschuldigd). Na 1 september
2020 is een vergoeding verschuldigd van 7% van de Relevante inkomsten, of
€50,- per gestreamd evenement, welke van de twee hoger is. Indien er geen
Relevante inkomsten zijn, of deze zijn lager dan het totaalbedrag aan gage(s)
of uitkoopsom(men) die de licentienemer aan uitvoerende artiesten betaalt,
dan wordt een percentage van 7% toegepast op het totaalbedrag aan gage(s)
of uitkoopsom(men).
Ook bij andere door Buma Stemra aangeboden licenties voor evenementen
wordt op soortgelijke wijze de licentievergoeding bepaald; een vast bedrag of
een percentage van de Relevante inkomsten of van het totaalbedrag aan
gage(s) en uitkoopsom(men), het hoogste bedrag wordt als vergoeding in
rekening gebracht. Afwijkend in deze voorgelegde voorwaarden is het
gehanteerde vergoedingspercentage van 7% voor het online muziekgebruik.
Buma Stemra hanteert als regulier tarief voor online muziekgebruik 10% van
de Relevante inkomsten. Het gehanteerde tarief voor deze starterslicentie is
daarmee lager dan het reguliere tarief.
Met het aanbieden van de starterslicentie is sprake van een nieuw tarief. Op
dit nieuwe tarief is artikel 2l ,tweede lid van de Wet toezicht cbo’s van
toepassing. Het College constateert dat de licentie betrekking heeft op een
nieuwe onlinedienst; het licentiëren van livestreaming van
muziekevenementen. Op die situatie is de regeling zoals beschreven in artikel
2l, tweede lid, van de Wet toezicht van toepassing en is Buma Stemra niet
verplicht de overeengekomen licentievoorwaarden met de aanbieder van de
onlinedienst als precedent te gebruiken voor andere onlinediensten.
Op basis van artikel 2l, tweede lid van de Wet toezicht dient het gehanteerde
tarief billijk te zijn in verhouding tot de economische waarde van het gebruik
van de rechten in het handelsverkeer, gelet op de aard en reikwijdte van het
gebruik van op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten
beschermd materiaal, en in verhouding tot de economische waarde van de
door de cbo verstrekte dienst. Buma Stemra is op grond van artikel 2l,
tweede lid, van de Wet toezicht cbo’s ook verplicht de betrokken gebruiker in
kennis te stellen van de criteria die voor het bepalen van de tarieven zijn
gebruikt. Het College is van mening dat Buma Stemra de aanleiding voor deze
licentie en bijbehorende voorwaarden afdoende heeft toegelicht en
beschreven in de voorwaarden bij de licentie.
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Conclusie
Het College heeft geen bezwaar tegen de voorwaarden als omschreven in de
Starterslicentie Livestreaming Muziekevenement. Het College is wel van
mening dat de voorwaarden niet tijdig aan het College zijn voorgelegd. Naar
aanleiding daarvan brengt het College ook een Advies uit aan Buma Stemra.
Besluit
Het College stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde Voorwaarden
Starterslicentie Livestreaming Muziekevenement.
Advies als bedoeld in artikel 6, eerste lid, Wet toezicht
Uit de voorgelegde voorwaarden Starterslicentie Livestreaming
Muziekevenementen blijkt dat het gaat om een tijdelijke licentie met een
looptijd tot uiterlijk 31 december van het kalenderjaar. Na afloop van de
looptijd worden nieuwe afspraken gemaakt tussen Buma Stemra en de
Licentienemer, daarover gaan partijen drie maanden voor afloop van de
looptijd met elkaar in gesprek over nieuwe voorwaarden voor een passende
overeenkomst voor langere termijn. Het College adviseert Buma Stemra de
overeengekomen voorwaarden bij een nieuwe licentieovereenkomst, die per
1 januari 2021 zal gaan gelden, tijdig voor instemming aan het College voor te
leggen.
Met vriendelijke groet,

drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA
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Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het
bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d) de gronden van het bezwaar.

6

