
Nieuws: Buma/Stemra wil toch geld voor inbedden; deal Warner 

Chappell 

 

In tegenstelling tot zijn eerdere voorstel gaat Buma/Stemra 

commerciële websites toch geld vragen voor het inbedden van 

bijvoorbeeld YouTube-video’s. Dat maakte Antal de Waij, 

manager digital & crossmedia bij Buma/Stemra, afgelopen 

weekend bekend tijdens de EuroSonic Noorderslag Conference. 

“Bij een embedded video hebben we het over een secundaire 

openbaring. Dan hebben we het niet over een particulier die 

een embedded file plaatst op een weblog, maar over een video 

in een commerciële omgeving”, licht De Waij tegenover 

Webwereld toe. Als voorbeeld geeft hij de website van een 

willekeurige krant. “Stel die krant heeft, naast een artikel 

over een artiest, een embedded video geplaatst, met een link 

naar Wikipedia, en rondom het artikel staan allerlei 

advertenties en banners. Dan gaat het om een commerciële 

activiteit met een commercieel belang en daar willen wij geld 

voor gaan vragen.” 

 

De ommezwaai komt nog geen vier maanden nadat Buma/Stemra zijn 

onlinelicentiemodel wereldkundig maakte. “We kijken elk jaar 

naar verandering en proberen zo flexibel mogelijk te zijn”, 

zegt De Waij daarover. Hij denkt dat een licentiemodel 

eigenlijk ook nooit af is. “Het internet blijft zich 

doorontwikkelen en verandering is ook een constante factor in 

de samenleving.” 

Overigens worden niet-commerciële websites in de nieuwe 

plannen nog altijd ontzien. De tarieven en voorwaarden voor 

commerciële sites worden in februari bekendgemaakt. 

 

Deze week is tevens naar buiten gebracht dat Buma/Stemra gaat 

deelnemen aan het initiatief Pan-European Digital Licensing 

(PEDL) van Warner Chappell, de wereldwijde publishingtak van 

de Warner Music Group. PEDL verschaft non-exclusieve rechten 

op Warner Chappells Anglo-Amerikaanse repertoire en is een 

belangrijke stap naar wat de uitgever zijn ‘ultieme doel’ 

noemt: het ontwikkelen van een procedure om van het verkrijgen 

van een Europa-brede digitale licentie een makkelijk, ‘one-

stop’ proces te maken, zonder in te boeten op de belangen van 

rechthebbenden. Buma/Stemra-ceo Cees Vervoord omschrijft PEDL 

als ‘a pro-right holder, pro-society, and pro-user 

initiative’. 
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