BINNENLANDSE OMROEP
Tariefprincipe
Tarief: = uitgaande van 100% gebruik van muziek in de totale zendtijd van een programma, is de
vergoeding voor Buma 10% van de inkomsten en voor Stemra 3,33% van de inkomsten.
Dit tarief wordt pro rata toegepast d.w.z. indien het gemiddelde muziekgebruik 60% van de totale
zendtijd bedraagt, dan komen de vergoedingspercentages uit op resp. 6% voor Buma en 2% voor
Stemra etc. etc.
Onder ‘bruto inkomsten’ wordt verstaan het totaal van alle inkomsten die door de omroep (en/of een
andere entiteit binnen de groep waar de omroep deel van uitmaakt) te behoeve van het programma /
de uitzendingen gegenereerd worden zoals, maar niet beperkt tot, inkomsten uit :
- het uitzenden van reclameboodschappen (als bedoeld in artikel 1.1 onder 1 van de Mediawet 2008)
- het uitzenden van gesponsorde programma’s (of een onderdeel daarvan) (als bedoeld in artikel 1.1.
onder 1 van de Mediawet 2008
- het uitzenden van telewinkelboodschappen (als bedoeld in artikel 1.1 onder 1 van de Mediawet 2008)
- het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot productplaatsing
- bartering
- internet simulcasting
- banners
- door aanbieders van omroepnetwerken aan de omroep betaalde bergoedingen voor het distribueren
van
het programma
- donaties, schenkingen en/of legaten
- nieuwe bronnen van inkomsten die op enig moment in de Mediawet 2008 opgenomen worden.
Op het totaal van deze bruto inkomsten mag een bepaald percentage in mindering gebracht worden
voor zg. verwervingskosten. Bij omroepen met een landelijk karakter is de aftrek bepaald op
maximaal 25% daadwerklijk gemaakte en aantoonbare verwervingskosten. Bij omroepe met een
regionaal karakter is die aftrek bepaald op maximaal 40% daadwerkelijk gemaakte en aantoonbare
verwervingskosten.
De totale definitie van ‘bruto’ en ‘netto’ inkomsten staat opgenomen in de standaard
modelovereenkomsten, artikel 1.
In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd welke berekening wordt aan de hand van het
minimum tarief schema RTV binnenlandse omroepen en deze minimumvergoeding is een bedrag per
abonnee per jaar.

