Veelgestelde vragen over de streaming licentie
van Buma/Stemra via CCLI
Waarom heb ik een licentie nodig?
Voor het gebruik van muziek is toestemming nodig van de auteurs en hun uitgevers. Zij verdienen
een eerlijke vergoeding als hun muziek gebruikt wordt. Dit is wettelijk geregeld in het auteursrecht.
Met een licentie van Buma/Stemra regelt u de auteursrechten in één keer.
Op welke manier mag ik muziek gebruiken met deze licentie?
Met de streaming licentie zijn alle vormen van muziek streamen toegestaan. Bijvoorbeeld het
uitzenden van kerkdiensten met muziek of achtergrondmuziek op de kerkwebsite.
Maakt het uit via welk platform ik uitzend?
U heeft een licentie nodig voor kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl of een eigen website.
Voor live streamen via YouTube, Facebook, Instagram of Twitch is geen Buma streaming licentie
nodig.
Heb ik een licentie nodig voor uitzendingen via een afgeschermde omgeving?
U heeft een licentie nodig als u muziek uitzendt. Dat geldt ook voor een afgeschermde omgeving.
Mag ik kerkdiensten ook met beeld uitzenden?
De licentie geldt voor het uitzenden van muziek. Zowel voor alleen audio als voor audio met
videobeeld.
Mag ik kerkdiensten alleen live uitzenden of ook achteraf?
U mag met deze licentie zowel live als achteraf uitzenden.
Mogen onze kerkdiensten ook gedownload worden?
De streaming licentie is niet bedoeld voor downloads. Het downloaden van uitzendingen is dus
eigenlijk niet toegestaan. De veelgebruikte platformen kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl bieden
deze optie echter standaard aan. Daarom staan we downloads vanaf deze platforms toe als uw kerk
een streaming licentie heeft.
Heb ik voor alle muziek een licentie nodig?
Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker, te rekenen vanaf de eerste
januari, volgende op het jaar waarin de maker is overleden (bron: auteursrecht.nl). Veel klassieke
muziek en oude psalmen zijn daarom vrij van rechten. Voor gebruik van deze muziek is geen licentie
nodig. Wilt u ook hedendaagse muziek uitzenden? Dan kunt u een streaming licentie afsluiten.
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