INFORMATIE OVER AUTEURSRECHTEN EN VHN-LEDEN
BUMA/STEMRA is er voor componisten, tekstdichters, bewerkers en muziekuitgevers (ook
sub-uitgevers) die de exploitatie van hun rechten willen uitbesteden.
BUMA incasseert voor uitvoeringen/uitzendingen van muziek.
STEMRA treft regelingen met o.a. platenmaatschappijen voor het vastleggen van muziek op
beeld- en geluidsdragers (cassettebandjes, cd, dvd enzovoort).
SENA regelt de rechten van artiesten en producenten.
De WNR (Wet op de naburige rechten) beschermt onder meer de belangen van uitvoerend
kunstenaars en producenten van geluidsdragers (cd's, cassettes enz.).
SENA speelt in dat kader een bijzonder prominente rol: zij werd door de Minister van Justitie
aangewezen om, met uitzondering van ieder ander, uitvoering aan een deel van die wet te
geven: "SENA incasseert namens rechthebbenden vergoedingen en betaalt deze zo snel en
correct als mogelijk, tegen zo min mogelijk kosten, door aan deze rechthebbenden".
Eerste en tweede gebruik:
Als populaire of klassieke muziek wordt opgenomen (en dan maakt het niet uit of dat in een
studio, club, kerk of concertzaal is) en daarna op een "geluidsdrager" (bijvoorbeeld een cd) te
koop wordt aangeboden, is er sprake van het "eerste gebruik". Dit "eerste gebruik" is in
eerste instantie gericht op de huiselijke kring. Wanneer nu diezelfde cd in het openbaar ten
gehore wordt gebracht, bijvoorbeeld in winkels, kantoren, horeca of op radio of televisie
wordt afgespeeld, is er sprake van het "tweede gebruik". Belangrijk hierbij is dat onder
"openbaar" eigenlijk elke situatie of locatie wordt bedoeld buiten de huiselijke kring! Voor
deze vorm van het gebruik van muziek incasseert SENA vergoedingen die weer worden
doorbetaald aan de betrokken rechthebbenden, te weten de uitvoerend kunstenaar(s) en de
platenproducent.
BETALING
Leden van de VHN betalen niet aan BUMA/STEMRA en SENA omdat de VHN dit voor hen
doet.
Een huisomroep die rechtstreeks gelden afdraagt aan BUMA/STEMRA en SENA moet
speellijsten maken en aan die organisaties overhandigen.

