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19.1 Wat u moet weten 
 
Muziek 
Er bestaat regelgeving over het gebruik van muziek, ook in sportkantines. Daarbij is het uitgangspunt 
dat gebruikers van muziek daarvoor rechten betalen die bestemd zijn voor artiesten, producenten, 
muzikanten, et cetera. Sportverenigingen zijn veelal gebruikers omdat zij bijvoorbeeld in de kantine 
achtergrondmuziek draaien, tijdens feestjes gebruikmaken van muziek, buiten een geluidsinstallatie 
hebben waarover muziek wordt verspreid en muziek gebruiken bij bewegingslessen. 
De inning van de gelden wordt verzorgd door twee zelfstandige organisaties: Buma/Stemra en SENA. 
De meeste bonden hebben collectieve afspraken gemaakt met zowel Buma/Stemra als SENA. Vraag 
dit na. 
 
Televisie 
Veel verenigingen hebben een televisie of een groot scherm in de kantine om gezamenlijk 
sportwedstrijd te bekijken. Ook hiervoor moeten rechten betaald worden en wel aan Videma. 
Onlangs is door NOC*NSF een convenant gesloten met Videma over vergoedingen voor televisie in 
de sportkantine, waarbij bonden gebruik kunnen maken van twee collectieve regelingen voor hun 
leden waardoor korting kan worden verkregen op de te betalen vergoeding. 
 
Kopiëren 
Sinds 1 februari 2003 zijn bedrijven en instellingen verplicht jaarlijks een vergoeding te betalen voor 
het fotokopiëren uit bijvoorbeeld boeken, kranten, tijdschriften en soortgelijke uitgaven. Deze 
verplichting geldt ook voor sportverenigingen. De Stichting Reprorecht is aangewezen om deze 
vergoedingen te innen. Vooralsnog is de sportsector nog niet aan de beurt om te worden benaderd 
door de stichting, maar het is wel zaak als sportvereniging rekening te houden met het feit dat dit 
binnenkort kan gaan gebeuren. Van belang is het dan om het eigen kopieergedrag in kaart te 
brengen. Er zal zeer waarschijnlijk geen collectieve regeling komen, omdat de sector hiervoor te 
divers is. 
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19.3.1 Muziek 
 
Gebruikers van muziek moeten daarvoor rechten betalen die bestemd zijn voor artiesten, 
producenten, muzikanten, et cetera. Sportverenigingen zijn ook gebruikers, omdat zij in het clubhuis 
muziek aan hebben, of tijdens feesten muziek draaien.  
 
Buma en Stemra vormen in feite een gezamenlijk bedrijf. Buma gaat over het openbaar maken van 
muziek (uitvoeringsrechten) via liveoptredens, radio- en tv-uitzendingen, verspreiding via het internet 
en achtergrondmuziek bij horecabedrijven en winkels. Stemra richt zich op het vastleggen en 
verveelvoudigen van muziek zoals de productie van cd’s.  
 
SENA int gelden voor de rechten van de artiesten en platenproducenten. 
 
De meeste bonden hebben collectieve afspraken gemaakt met zowel Buma/Stemra als Sena over de 
kosten en inning daarvan. Als dat niet het geval is, is de sportvereniging zelf verantwoordelijk voor 
melding en betaling. Eerst moet dus worden nagevraagd bij de bond of er een collectieve regeling is. 
 
Meer informatie is te vinden op www.bumastemra.nl of www.sena.nl  
 



 
19.3.2 Televisie 
 
Indien in de sportkantine een televisie staat dient daarvoor een vergoeding betaald te worden. De 
hoogte van die vergoeding is afhankelijk van het gebruik van die televisie. Voorheen werd kijk- en 
luistergeld betaald, dat is echter afgeschaft en nu is er een stichting in het leven geroepen die de 
gelden voor het gebruik van televisie int. De stichting Videma is door de rechthebbenden (onder 
andere televisieprogrammamakers, filmproducenten) op televisieprogramma’s en (bioscoop)films 
gemachtigd om namens hen toestemming te verlenen voor groepsvertoning van televisie-
uitzendingen. Hierbij moet worden gedacht aan uitzendingen in bijvoorbeeld cafés, scholen, hotels 
maar ook sportkantines. Tegen betaling van een bepaald bedrag per jaar krijgt de betreffende 
vereniging een vergunning voor het vertonen van televisieprogramma’s. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen: 
 
1. Primair vertonen:  dat wil zeggen een georganiseerde voorstelling met één programma,  

bijvoorbeeld het vertonen van een live voetbalwedstrijd in het clubhuis; 
2. Secundair vertonen: dan wordt het gebruik van de televisie-uitzending als achtergrond gebruikt.  

Hiervan is sprake als de tv gewoon aanstaat in de sportkantine, zonder dat er 
bewust naar wordt gekeken. 

 
Bonden kunnen kiezen voor een collectieve regeling waardoor de sportverenigingen een hoge korting 
krijgen. De hoogste korting wordt gegeven als de bond zelf de incasso verzorgd. 
Als een bond geen regeling aangaat met Videma, gaat Videma de verenigingen zelf benaderen en 
betalen zij het standaard tarief (ruim 300% duurder). 
 
Meer informatie is te vinden op www.videma.nl.



 
19.3.3 Kopiëren 
 
Iedere instelling die een kopieerapparaat in het gebouw heeft staan zal moeten kunnen aangeven of 
zij zogeheten reprorechtplichtige kopieën maken en zo ja, hoeveel. Reprorechtplichtige kopieën zijn 
fotokopieën uit boeken, kranten, tijdschriften, vakbladen en dergelijke. Het gaat dus niet om het 
kopiëren van interne stukken, zoals vergaderstukken. Zonder betaling van een vergoeding voor deze 
fotokopieën is het kopiëren uit deze werken niet toegestaan en pleegt men inbreuk op het 
auteursrecht van de makers ervan. 
 
Zeer waarschijnlijk wordt de non-profitsector en dan met name stichtingen en verenigingen nog apart 
onderzocht door de stichting Reprorecht om op basis daarvan een onderbouwing te kunnen bieden 
voor de in rekening te brengen  bedragen. 
Als het eigen kopieergedrag louter bestaat uit interne stukken of al helemaal geen kopieerapparaat 
aanwezig bij de sportvereniging, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.cedar.nl  
 
 


