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Stap 1 - Mailing

Bekijk via onderstaande link de  

online versie van de mailing:

http://linkdesign-concept.nl/buma-stemra/dance-licentie/02/mailing.html
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Stap 2 - Onepager 

Bekijk via onderstaande link de  

online versie van de onepager:

http://linkdesign-concept.nl/buma-stemra/dance-licentie/02/landing-page.html
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Licentie voor (Dance) Events 
 

Wat is een (dance) evenement, festival of theaterstuk zonder muziek? Muziek is bepalend voor de 
sfeer. Muziek trekt bezoekers, kan de omzet verhogen en zet de toon voor elke gelegenheid. Voor 
het gebruik van muziek betaalt u een vergoeding, zodat componisten en tekstschrijvers muziek 
kunnen blijven maken. 

De vergoeding is een percentage van de recette. Wanneer er geen recette is, of de recette is lager 
dan het totaalbedrag aan uitkoopsommen dat u aan de uitvoerend artiesten betaalt, dan wordt een 
percentage over de uitkoopsommen toegepast. 

Bij Buma kunt u de toestemming voor het gebruik van de muziek krijgen door een licentie af te 
sluiten. Op één plek voor alle muziek, wel zo gemakkelijk. 

De gebruikte hoeveelheid van het door Buma beschermde wereld repertoire is mede bepalend voor 
de hoogte van het tarief. Voor veruit de meeste evenementen wordt meer dan 2/3 van het 
evenement gebruik gemaakt van het Buma wereld repertoire, waarmee het vergoedingspercentage 
valt in de degressieve 7% schijf van het Algemeen Tarief.  

Door direct na het evenement een setlist (of fingerprintgegevens) aan te leveren van het 
daadwerkelijk gebruikte repertoire, is het mogelijk dat een lager % in rekening wordt gebracht. Neem 
voor de (technische)voorwaarden voor het gebruik van fingerprint gegevens én voor het juiste 
format voor het aanleveren van setlist gegevens, contact op met een van onze medewerkers. Zij 
zullen u een licentie aanbieden waarbij sprake is van een voorschot, welke zal worden verrekend als 
de repertoire gegevens zijn verwerkt. Buma doet de eindafrekening in basis binnen drie maanden 
nadat het de repertoire gegevens heeft ontvangen. Echter, voor de fingerprint gegevens is het goed 
om te weten dat deze veelal pas na zes maanden door partijen bij Buma worden aangeleverd, 
waarmee de eindafrekening soms pas 9 maanden na de datum van een evenement kan plaatsvinden.  

Sluit uw licentie af via onze website https://www.bumastemra.nl/muziekgebruikers/live-tarief-
regelingen/ of neem contact op met een van onze medewerkers via 023-7997801 of stuur ons een e-
mail naar podia.evenementen@bumastemra.nl 
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Toepassing Algemeen Tarief bij fingerprinten van evenementen  
Onder voorwaarden is het mogelijk een fingerprint meting uit te voeren bij Dance repertoire. 

• Bij dance evenementen kan worden afgesproken deze te (laten) fingerprinten en daarmee 
het vergoedingspercentage te bepalen.  

o De fingerprintende partij moet een herkenningspercentage tijdsduur van minimaal 
80% kunnen garanderen, binnen 6 maanden na het evenement. Het percentage 
tijdsduur non-id’s mag derhalve niet meer zijn dan 20%. 

o Alleen de muziek van de stage acts wordt gefingerprint om het afdracht % te 
bepalen. Dit om te voorkomen dat de inloop muziek wordt mee gemeten. 
Inloopmuziek betreft mechanische achtergrondmuziek en behoeft een andere 
licentie. 

o Het % beschermd repertoire kan per evenement óf binnen het evenement per stage 
worden vastgesteld. Met het % beschermd repertoire wordt ingeprikt in de 
bestaande 3%, 5% of 7% schijf. De totale recette en/of uitkoopsom van het 
evenement óf de recette en/of uitkoopsom per stage wordt gebruikt om de 
degressiviteit van de betreffende staffel vast te stellen. 

§ Per Evenement: het % beschermd repertoire voor het gehele evenement 
wordt vastgesteld door de tijdsduur van het door Buma/Stemra beheerde 
repertoire af te zetten tegen de tijdsduur van totaal herkende muziek. Non-
id’s, stilte en MC tellen niet mee in deze bepaling. 

• Het beschermingspercentage wordt afgezet tegen de economische 
waarde van het gehele evenement. Hiervoor wordt de totale recette 
en/of het totaal van uitkoopsommen gebruikt. 

§ Per stage: het % beschermd repertoire kan per stage worden vastgesteld 
door de tijdsduur van het door Buma/Stemra beheerde repertoire af te 
zetten tegen de tijdsduur van totaal herkende muziek. Non-id’s, stilte en MC 
tellen niet mee in deze bepaling. 

• Het beschermingspercentage wordt afgezet tegen de economische 
waarde van de betreffende stage. Hiervoor wordt het aandeel van 
de totale recette bepaald, aan de hand van het percentage van de 
uitkoopsommen voor de betreffende stage afgezet tegen de totale 
uitkoopsommen van het evenement. 

• Indien de recette hoger is dan (in eerste instantie) €500.000 is Buma bereid de helft van de 
fingerprint kosten voor haar rekening te nemen. De andere helft wordt voldaan door de 
licenserende partij die daarmee ook kan beschikken over de data.  

• Het verschuldigde licentie bedrag wordt vlak voor (of daags na) het evenement berekend op 
basis de recette in de 7% schijf van het Algemeen Tarief Muziekuitvoeringen, zijnde een 
voorschot.  

• Uiterlijk 3 maanden na het ontvangen van de fingerprint gegevens zal Buma het 
daadwerkelijk afdracht % vaststellen op basis van werkelijk gebruikt Buma/Stemra 
repertoire.  

• De eind factuur wordt vastgesteld op basis van het daadwerkelijk vastgestelde afdracht % om 
dat vervolgens te verrekenen met (de helft van de eventueel gemaakte kosten voor 
fingerprinting en) het in rekening gebrachte voorschot. In de praktijk kan dat betekenen dat 
pas 9 (6 plus 3) maanden na afloop van een evenement de eind factuur wordt vastgesteld cq 
verrekend. 

Cover (coverbeeld wisselt per thema) Licentie (behouden zoals orgineel) 
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