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Evenementen radiozenders op een FM frequentie 
 
Onder een evenementen radiozender op een FM frequentie verstaan wij een radiozender van 
tijdelijke duur, die gericht is op het laten horen van een programma via de ether, welke 
onlosmakelijk verbonden is aan een specifiek evenement, festiviteit, of een andere dergelijke 
gebeurtenis. Wanneer u van plan bent een radiozender te starten heeft u eerst de officiële 
toestemming van het Commissariaat van de Media (CvdM) nodig.  
Wanneer u de toestemming van het CvdM heeft verkregen, is het van belang dat u ons hiervan 
informeert, zodat wij u vervolgens de toestemming en licentie kunnen verschaffen om muziek te 
gebruiken tijdens uw uitzendingen.  
 
Tarief 2015:  
Percentage van de netto advertentie inkomsten afhankelijk van het percentage muziekgebruik. 
 

Muziekgebruik Bijdrage aan Buma/Stemra 

10% 1,333% 

15% 2,000% 

20% 2,666% 

25% 3,333% 

30% 4,000% 

35% 4,666% 

40% 5,333% 

45% 6,000% 

50% 6,666% 

55% 7,333% 

60% 8,000% 

65% 8,666% 

70% 9,333% 

75% 10,000% 

80% 10,666% 

85% 11,333% 

90% 12,000% 

95% 12,666% 

100% 13,333% 

 
Indien er geen of nauwelijks inkomsten uit reclame wordt gegenereerd, is de dagprijs 
verschuldigd. Het minimum factuurbedrag is € 50,00. 
 
De hoogte van de dagprijs is afhankelijk van het aantal 
* inwoners (bij ether verspreiding) of 
* kabelaansluitingen (bij kabel verspreiding) 
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Aantal inwoners Aantal kabelaansluitingen Dagprijs (excl.btw) 

50.000 20.000  € 20,48 

100.000 40.000  € 41,00 

150.000 60.000  € 61,48 

250.000 100.000  € 102,47 

500.000 200.000  € 204,98 

1.000.000 400.000  € 409,92 

> 1.000.000 > 400.000  € 614,88 

 
Licentie aanvragen 
Met deze licentie krijgt u de mogelijkheid om gedurende de duur van uw licentie onbeperkt en 
onbezorgd muziek te gebruiken tijdens uw evenementenradio uitzendingen, zonder met alle 
muziekauteurs afzonderlijk te hoeven onderhandelen over het verkrijgen van de 
auteursrechtelijke toestemming voor het gebruik van hun repertoire. 
 
Neem voor het aanvragen van een licentie en/of eventuele vragen contact met ons op via 
RTVkabel@bumastemra.nl. Kijkt u ook eens op onze website www.bumastemra.nl. 
 
Alle tarieven gelden vanaf 1 januari 2015 en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. 
Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden. 


