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Geachte mevrouw Bierman, 

Inleiding 

Per brief van 2 mei 2016 heeft Buma Stemra aan het CvTA het volgende 

voorgelegd: 

1. Nieuw tarief voor DAB+ 

2. Modelovereenkomst (inclusief Raamovereenkomst) met de Vereniging 

van Commerciële Radiostations (VCR) 

 

1. Nieuw tarief voor DAB+ 

Per brief van 14 juni 2016 heeft het CvTA Buma Stemra in kennis gesteld 

dat Buma Stemra voldaan heeft aan de verplichting tot het schriftelijk 

voorleggen van het nieuwe DAB+ tarief in de zin van artikel 5 WTCBO 

(Beleidskader Toezicht, Collectief Beheer 2014, artikel 4.4., p.12). 

Tevens heeft het CvTA Buma Stemra per brief van 14 juni 2016 gevraagd 

uitleg te geven over een gecombineerd FM/DAB+ tarief en het ontbreken 

van een enkel FM-tarief. Buma Stemra heeft per brief van 20 juni 2016 

het CvTA geïnformeerd dat ze geen gecombineerd tarief voorlegt. Het 

DAB+- gebruik is daarbij ofwel (om niet) opgenomen in het tarief voor 

FM-gebruik of voor het DAB+-gebruik (zonder FM-gebruik) geldt een 

eigen tarief.    
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2. Modelovereenkomst met VCR 

Per brief van 14 juni 2016 heeft het CvTA Buma Stemra vragen gesteld 

inzake de nieuwe Modelovereenkomst met VCR. Buma Stemra heeft 

hierop per brief van 20 juni 2016 gereageerd.  

Het CvTA reageert hierop als volgt: 

- Buma Stemra heeft per brief van 20 juni 2016 voldaan aan het verzoek 

tot aanleveren van de voorafgaande modelovereenkomst met de VCR 

(d.d. 25 januari 2008). 

- Het CvTA heeft Buma Stemra om een nadere toelichting gevraagd 

betreffende de voorgestelde franchisekorting, de collectiviteitskorting, 

de ingroeikorting en hoe deze zich verhouden tot de modulaire kortingen 

in het “Onderhandelingsprotocol Auteursrechten zoals overeengekomen 

tussen VNO-NCW MKB Nederland & VOI©E” (d.d. 3 september 2010) en 

“Resultaten project Gezamenlijk Onderhandelen” (d.d. 28 oktober 2011, 

publicatie op MKB-website). Buma Stemra geeft te kennen (brief van 20 

juni 2016) dat omroepen op een andere wijze gebruik van muziek maken 

dan VNO-NCW MKB ondernemingen en dat de omroepen zich op een 

andere ‘markt’ bevinden waarop de modulaire kortingen niet van 

toepassing zijn.   

Het CvTA vindt deze toelichting voldoende. 

- Tenslotte heeft het CvTA Buma Stemra gevraagd een nadere toelichting 

te geven op de handhaving van het voorgestelde minimumtarief en de 

overwegingen van Buma Stemra om geen kortingen te verlenen bij dit 

tarief. Buma Stemra heeft per brief van 20 juni 2016 uitgelegd dat het 

minimumtarief wordt gehandhaafd op basis van informatie van 

Agentschap Telecom, aanbieders van omroepnetwerken en de omroepen 

zelf. Verder moet het minimumtarief beschouwd worden als een 

minimale vergoeding waarover geen korting kan worden verstrekt. De 

minimumvergoeding bestaat om de rechthebbenden een eerlijke en 

redelijke vergoeding te betalen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een 

minimumloon. Het CvTA vindt deze toelichting voldoende. 
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Goedkeuring modelovereenkomst met de VCR 

Naar aanleiding van de toelichting van Buma Stemra per brief van 20 juni 

2016 op de door het CvTA gestelde vragen per brief van 14 juni 2016 en 

conform Artikel 3 lid 1.b WTCBO, stemt het CvTA in met de voorgelegde 

modelovereenkomst (inclusief Raamovereenkomst) van Buma Stemra met de 

VCR. 

Hoogachtend, 

 

 

drs. J.W. Holtslag                                                                                                         

Voorzitter CvTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 of 

beroep is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


