
Nieuws: Buma/Stemra schort tariefverlaging horeca op 

 

In afwachting van de resultaten van overleg met de 

koepelorganisatie voor horecaondernemingen (Koninklijke Horeca 

Nederland) heeft Buma/Stemra de voorgenomen 

drempelverlaging opgeschort. Dat meldt Rudolf Riegen, manager 

algemene licenties bij de auteursrechtenorganisatie. Hij zegt 

zich erover te verbazen dat dit onderwerp de landelijke pers 

heeft gehaald, omdat niets nog definitief is. 

 

Horecapartijen moeten, als zij livemuziek inhuren voor 

€3.000,- of meer, 7% aan rechten afdragen. Dit geld gaat, 

volgens Riegen ‘zo veel mogelijk op basis van 

repertoireopgaven’ naar de componisten van wie nummers 

gespeeld worden. Bandjes die alleen eigen repertoire spelen en 

bij Buma/Stemra zijn aangesloten, krijgen het geld dus via een 

U-bocht op hun eigen rekening bijgeschreven. Riegen ontkent 

niet dat Buma de drempel wil verlagen van €3.000,- naar 

€1.000,-, maar zegt dat het nog niet zover is. Hij geeft zelfs 

aan dat Buma in gesprek is met VECTA, de overkoepelende 

organisatie voor boekingskantoren. “Wij zouden met hen willen 

afspreken dat niet wij, maar de boekingskantoren direct die 7% 

in rekening brengen. Dan hoeven wij de horeca niet lastig te 

vallen en heeft de horeca maar één loket om af te rekenen.” 

 

Vanwaar nu die drempelverlaging? “Er zijn bijvoorbeeld veel 

look-alikes van André Hazes die voor rond de €2.000,- 

optreden. Van dat bedrag zien de componisten van Hazes’ 

liedjes niets terug. Of die artiesten doelbewust dergelijke 

tarieven hanteren? We kunnen het niet hard maken, maar hebben 

het idee dat horecaondernemers erop aansturen dat zij wel 

mogen optreden, mits ze minder dan €3.000,- vragen. Op die 

manier hoeven ze minder af te dragen, omdat onder de €3.000,- 

een ander tarief geldt.” AllXtra, een samenwerkingsverband van 

entertainmentbureaus, meent naar aanleiding van dit voorbeeld 

dat Buma/Stemra rekening en verantwoording moet afleggen. Zij 

wil weten om welke Hazes-adepten het gaat, hoeveel en welke 

optredens er zijn geweest en hoeveel rechten aan de (erven 

van) componist en tekstdichter zijn overgemaakt. AllXtra wil 

Buma hiermee uitnodigen aan te tonen dat zij haar taak correct 

vervult. Riegen vindt dit onzin. “Waarom en aan wie? Als 

muziek – en die is veelal niet van de erven van Hazes – ten 

gehore wordt gebracht, hebben de componist en auteur recht op 

een vergoeding. Niet meer en niet minder. Het is aan de bij 

Buma aangesloten auteurs en componisten te bepalen of 

Buma/Stemra haar werk goed uitvoert. Zij zijn de 

‘opdrachtgevers’.” De door AllXtra gedane suggestie dat 

Buma/Stemra potjes zou hebben waarmee impopulaire 

muzieksoorten worden gesubsidieerd, wordt door Riegen met 

kracht tegengesproken. “Raadpleeg het jaarverslag en je zult 



zien dat het tegenovergestelde de realiteit is. Middeleeuwse 

muziek is allang niet meer beschermd.” 

 

Zoals eerder gemeld verschillen Koninklijke Horeca Nederland 

(KHN) en VNO-NCW met Buma/Stemra van mening over de uitkomst 

van het onlangs gehouden spoedoverleg over deze materie. 

Woordvoerder Anthony van der Klis van KHN gaf in De Telegraaf 

aan dat er harde afspraken zouden zijn gemaakt. “Buma zou 

vasthouden aan het beleid van 2008, dus die 3.000 euro-grens, 

en daarbovenop slechts een indexering van 2,4% toepassen.” 

Buma ontkent dit. Riegen: “In december hebben we een convenant 

gesloten waarin inderdaad besloten was tot een indexering van 

2,4% bovenop de bestaande drempel van €3.000,-. Achteraf 

vonden wij echter dat bepaalde bedragen geen tariefverhogingen 

betroffen, maar stelselwijzigingen. In overleg met VNO-NCW en 

MKB-Nederland is toen besloten de afspraken terug te draaien 

en hierover verder met de koepelorganisaties zoals KHN te 

overleggen. In afwachting van een eventueel akkoord van de 

koepelorganisatie is het voorgenomen besluit om de drempel te 

verlagen dus één of twee jaar opgeschort.” 


