
www.sena.nl Stichting ter Exploitatie van 
Naburige rechten

JA. De artiest, sessiemuzikant of 
producent die heeft meegewerkt aan 
(een opname van) muziek kan zich 
aanmelden bij SENA. 

Individuele uitvoerende kunstenaars 
(artiesten) en fonogrammenproducenten

Divers gebruik van opgenomen 
muziekwerken

Winkels, restaurants, cafés en radio 
en tv omroepen  

www.stichtingstap.nl Stichting 
Thuiskopievergoeding Audio 
Producenten

Producenten van geluidsdragers sluiten 
een administratie overeenkomst af met 
STAP. 

Individuele producenten van 
geluidsdragers

thuiskopiëren  en uitlenen van werken Ontvangt gelden via Stichtingen de 
Thuiskopie en Leenrecht

http://stop-nl.nl Stichting onafhankelijke 
Producenten Nederland – 
StOPnl

Onafhankelijke producenten van 
filmwerken (geen omroepen) kunnen 
hun werken registreren bij het 
Servicebureau Filmrechten.  

Individuele onafhankelijke producenten 
van filmwerken

VOD exploitatie en uitzending Distributeurs van filmwerken in 
Nederland

zie voor meer info www.bumastemra.nl Stichting Exploitatie 
Mechanische 
Reproductierechten der 
Auteurs

JA. Componisten, auteurs en 
muziekuitgevers.

Individuele componisten, tekstdichters en 
muziekuitgevers

reproductie van muziek (bijvoorbeeld 
voor het maken van cd’s en dvd’s).

diverse muziekgebruikers

www.vevam.org Vereniging voor regisseurs 
van filmwerken

JA. Ben je regisseur van audiovisuele 
werken? Sluit je dan nu aan bij VEVAM. 
Aansluiting is kosteloos.  

Individuele regisseurs van filmwerken thuiskopiëren, kopiëren, uitlenen van 
werken, VOD exploitatie, uitzending via 
de kabel, Groeps TV en Video.

Ontvangt via Stichtingen 
Thuiskopie, Leenrecht en 
Reprorecht gelden voor auteurs. En 
incasseert zelf samen met Vevam 
en Norma bij RODAP voor 
uitzendingen en VOD exploitatie

www.videma.nl Stichting VIDEMA Producenten zijn doorgaans de 
rechthebbenden waarvoor Videma 
incasseert. Maar VEVAM, LIRA en 
NORMA maken ook aanspraak op de 
vergoedingen die VIDEMA incasssert. 
Regisseurs en scenarioschrijvers 
hoeven zich niet individueel aan te 
melden. Wanneer een producent of 
andere rechthebbende een vergoeding 
wil ontvangen via Videma, dan moet hij 
zich aansluiten. 

Individuele Nederlandse en buitenlandse 
producenten, omroepen, 
muziekuitgeverijen, etc. 

vertoning van VIDEO en op de tv- 
uitgezonden programma’s voor groepen 
Videma verzorgt uw rechten in het geval 
tv-programma's ‘buitenshuis’ worden 
vertoond. Wij richten ons op het zakelijk 
gebruik van tv, in bedrijven en 
instellingen. 

horecagelegenheden, 
fitnessbedrijven, recreatiecentra, 
winkels, sportkantines, 
gevangenissen. 

naam CBO moet een Nederlandse auteur zich 
aanmelden?

keert uit aan vergoedingen voor incasseert bijwebsite
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