
COVID 19 Convenant na overleg tussen de Commissie Auteursrecht van 

VNO-NCW en MKB Nederland en de VOI©E-leden Buma, Sena en Videma 

Overwegende 

- dat veel ondernemers en rechthebbenden ernstig zijn getroffen doordat hun 

dienstverlening grotendeels stil is gevallen als gevolg van de maatregelen die de 

Rijksoverheid vanaf 15 maart 2020 heeft moeten treffen vanwege het coronavirus; 

 

- dat de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland (de “CAR”) namens 

de zwaar getroffen branches in goed overleg met de betrokken VOI©E-leden Buma, 

Sena en Videma (de CBO’s) met wederzijds betrachtte solidariteit afspraken hebben 

gemaakt over een coulanceregeling, met inachtneming van toepasselijke algemene 

voorwaarden, die ook zal worden toegepast op de licenties aan individuele 

ondernemingen die niet deelnemen aan een collectief contract;  

 

zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 

Een compensatieregeling voor twee groepen gebruikers: 

 

- groep 1: licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en zakelijk tv-gebruik in 

een door de Rijksoverheid verplicht gesloten commercieel publiekstoegankelijke 

ruimte. 

 

- groep 2: licentiehouders met een licentie voor muziekgebruik en zakelijk tv-gebruik 

voor een commercieel publiekstoegankelijke ruimte die niet verplicht gesloten was, 

maar wel zwaar getroffen als gevolg van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft 

moeten treffen. 

 

Groep 1 ontvangt een compensatie van 100% van de licentievergoeding over de verplicht 

gesloten periode. 

Groep 2 ontvangt een compensatie van 50% van de licentievergoeding gedurende een 

vaste periode van drie maanden. 

Deze regeling geldt voor alle ondernemers in Nederland die, bij Buma en Sena op basis 

van de SBI code en bij Videma op basis van licentiesoort, tot een van de genoemde 

categorieën behoren genoemd in bijlage 1. 

De betrokken brancheorganisaties zullen er naar streven om voor 1 juli 2020 de 

facturering en/of incasso bij hun leden in gang te zetten, mede aan de hand van de 

positieve berichtgeving over deze compensatieregeling. In het geval deze datum niet 

haalbaar is, zal in overleg met de betrokken CBO’s een nieuwe datum worden 

vastgesteld.  

De berichtgeving over deze compensatieregeling aan de deelnemers aan een collectief 

contract met een brancheorganisatie wordt gedaan door de betrokken 

brancheorganisaties in afstemming met de CAR en in overleg met de betreffende CBO’s. 

De CBO’s zullen er naar streven om voor 1 juli 2020 de compensatieregeling uit te 

voeren voor de brancheorganisaties. De individuele ondernemingen die niet deelnemen 

aan een collectief contract met een brancheorganisatie zullen aansluitend op basis van de 

gelijkluidende compensatieregeling worden gecompenseerd.  



Deze afspraken gaan uit van het doorgaan van de versoepeling van de 

overheidsmaatregelen per 24 juni 2020. Indien onverhoopt na deze datum in 2020 een 

versoepeling niet doorgaat of (deels) wordt ingetrokken, zullen partijen opnieuw in 

overleg treden. 
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