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Van: @bumastemra.nl>
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 15:36
Aan: Jens van den Brink
Onderwerp: Opmerkingen artikel Media Report

Beste Jens,

Naar aanleiding van een gepubliceerd artikel op Media Report (http://www.mediareport.nl/intellectuele-
eigendom/20022019/bumastemra-moet-lage-spotify-tarieven-ook-toepassen-bij-anderen/), heb ik een aantal
opmerkingen.

Het vonnis wordt in dit bericht niet volledig weergegeven. In het bericht ontbreekt dat de rechtbank heeft
geoordeeld dat Buma Stemra niet onrechtmatig handelt door de cafés en winkels niet op gebruik van Spotify aan te
spreken. De rechtbank overweegt dat Buma Stemra daartoe niet gehouden is omdat er geen rechtsplicht is om te
handhaven en Buma Stemra de afweging kon maken om dat niet te doen, onder meer vanwege het feit dat de cafés
en winkels een licentievergoeding aan Buma betalen (ov. 4.4-4.8).

U schrijft verder in het bericht dat de ABMD 7 x meer betaalt als Spotify. Dat staat niet in het vonnis en klopt ook
niet. Het Buma Stemra tarief voor streamingdiensten is 10% van de relevante omzet bij 100% Buma Stemra
repertoire. Het tarief voor achtergrondmuziekleveranciers is, afhankelijk van het soort dienst € 16,23, € 60,84 of €
81,49 per jaar. Als u de vergoeding die een achtergrondmuziekleverancier betaalt wilt vergelijken met wat een
streamingdienst betaalt, dient u duidelijk te maken wat beide tarieven zijn en een vergelijking te maken op basis van
de prijzen van de abonnementen en de percentages Buma Stemra repertoire in beide situaties. Dit doet u niet en uw
vergelijking is daarmee onjuist en misleidend.

Wij verzoeken u om uw bericht op het voorgaande aan te passen of deze reactie aan uw bericht toe te voegen.

NB: Het vonnis schrijft dat streamingdiensten € 0,99 per maand afdragen aan Buma Stemra. Dit klopt voorzover het
een streamingdienst betreft die € 9,90 per maand kost en 100% Buma Stemra repertoire bevat. De
abonnementsprijs verschilt echter per streamingdienst. Hetzelfde geldt voor het percentage Buma Stemra
repertoire. De licentievergoedingen verschillen derhalve per dienst.”

Met vriendelijke groet,


