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LIVE STREAMING

Na jaren van gestage groei kent de live streaming markt een ware
explosie.
Die doorbraak komt enerzijds doordat de grote spelers de technologie
hebben omarmd, anderzijds doordat de maatregelen ingevolge COVID-19
bepaalde vormen van cultuur- en informatieconsumptie enkel online
mogelijk maakten. Hierdoor ook zijn het aanbod en de toepassingen van
live streaming exponentieel gegroeid.
Samen met de groei rijzen er ook meer vragen. Het streamen van events
is immers vaak een uitdaging voor de organisator die strikt genomen de
hoedanigheid van regisseur, producent én broadcaster combineert.
Bovendien is het economisch model van live streaming nog in volle
ontwikkeling zodat sommige afspraken tussen de betrokken partijen nog
onderhevig zijn aan veranderingen of experimenteel zijn.
Met deze handleiding proberen we een overzicht te bieden van de
verschillende juridische aspecten die relevant kunnen zijn bij het
organiseren van een live stream.
We hopen dat het een eerste praktisch hulpmiddel kan zijn bij het opzet
van je project.
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1 Technische set-up
De vereiste techniek voor een kwalitatieve live stream kan beperkt zijn tot één
enkele camera, een goede microfoon en een stabiele internet-verbinding, of zo
uitgebreid als een professionele multi-camera set-up met gespecialiseerd videoen audio-materiaal.
Vaak worden al mooie resultaten behaald met twee of drie camera’s, een video
mixer, een betrouwbare computer en de juiste live streaming service in functie
van de behoeften.
Voor events die het niveau van een gratis huiskamerconcert overstijgen, is het
inhuren van ervaren camera- en geluidsmensen geen overbodige luxe en een
belangrijke factor in het budget.

Keuze
van
de
2
live streaming dienst

Vermits de live streaming services onderling wezenlijk verschillen, is een grondige
analyze van de eigen behoeften en doelstellingen cruciaal voor de finale keuze.
Bij de evaluatie spelen, naast de kostprijs, de volgende criteria een rol:

Livestreaming vs. On-Demand Playback
Sommige platformen laten enkel echte livestreaming toe en bieden geen
mogelijkheden voor archivering. Vaak heeft dit te maken met de licenties waarover ze
beschikken voor de openbare mededeling en/of reproductie van auteursrechtelijk
beschermde werken. Als het platform geen video-on-demand aanbiedt, dan hoeft het
in principe ook geen licentie af te sluiten voor mechanische reproductie.
Gelicentieerde vs. niet-gelicentieerde platformen
Al wie online content aanbiedt, als livestream of als video on demand, moet rekening
Het aanbod aan live streaming services is inmiddels quasi eindeloos, gaande van

houden met de intellectuele eigendomsrechten op die content en de toestemming

gratis diensten zoals YouTube, Facebook en Twitch tot robuuste commerciële

verkrijgen van alle rechthebbenden. Zeker wanneer muziek gebruikt wordt, kan dit

platformen zoals Vimeo Livestream, Maestro en Restream. Deze laatsten bieden

aanleiding geven tot complexe situaties. Hoewel de eindverantwoordelijkheid altijd bij

uitgebreidere mogelijkheden en controle op het vlak van veiligheid, privacy,

de inrichter van de stream berust, hebben een groot aantal streamingdiensten zoals

interactiviteit, integratie van de stream op de eigen website, ticketing, monetizing,
geo-targeting, geo-fencing, branding, etc.
Sommige streaming diensten leveren zelfs technische bijstand, online of ter
plaatse, terwijl andere een livestream kunnen faciliteren via verschillende kanalen
tegelijk (zogenaamd ‘multi-casting’) waardoor potentieel een aanzienlijk publiek in
één keer kan worden bereikt zonder extra kosten of techniek. De kosten verschillen
danig tussen de verschillende platformen. Sommige werken met een maand- of
jaarabonnement, andere rekenen per uur of op basis van de benodigde bandbreedte.

YouTube, Facebook, Twitch en Vimeo licenties gesloten met beheers-vennootschappen
over de ganse wereld die het gebruik van muziek op hun platformen regelen en
voorzien in forfaitaire vergoedingen voor alle rechthebbenden.
Let wel: deze licenties garanderen de organisator van de stream geen
onvoorwaardelijk recht op het gebruik van eender welke muziek voor eender welk doel.
Door middel van Content ID en ‘fingerprint’ technologie kunnen platenfirma’s en
muziekuitgevers het gebruik van opgenomen muziek op platformen zoals bv.
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YouTube natrekken, monetizen en, indien gewenst, blokkeren. Hou hier rekening mee
bij livestreams die bestaande opnames bevatten (bv. livestreaming van DJ-sets),
vooral indien ze ook bedoeld zijn voor on-demand playback nadien.

die zich specifiek richten op online events.
Ook hier loont het de moeite om wat onderzoek te doen en een
ticketing partner te selecteren in functie van de behoeften en het

Voor muziek die live wordt uitgevoerd, is dit risico kleiner. Vermits het tempo, de

opzet. Hoeveel kost de service? Komt die kost bovenop de ticketprijs

pitch en de audio-kwaliteit van een live gespeelde song verschilt van de originele

of is hij inbegrepen? Hoe is de afdracht van BTW geregeld? Hoe

opname, wordt deze content door de bestaande technologie doorgaans moeilijk

verloopt de ticketing technisch? Zijn de ticketlinks beveiligd of

herkend.

kunnen ze makkelijk doorgegeven of doorverkocht worden? Welke

Verder in de handleiding behandelen we de rechten op online content.
Inkomsten uit livestreaming
Er zijn verschillende methodes om inkomsten te genereren voor livestreaming events.
Ieder platform biedt andere mogelijkheden en het is daarom belangrijk een platform
te kiezen in functie van het beoogde verdienmodel. Sommige opties zijn ingebouwd
in het platform zelf, andere worden mogelijk gemaakt door integraties met externe
partijen en services. Maak jezelf vertrouwd met de algemene voorwaarden, de kosten
en commissies, en de veelgestelde vragen.
Ticketverkoop

betaalmiddelen worden door de ticketing partner aanvaard
(Bancontact, Paypal, kredietkaarten, etc.) Worden er aparte kosten in
rekening gebracht voor de betaaltransactie? Hoe en wanneer rekent
de ticketing partner af met de organisator van het event? Waar
kunnen ticketkopers terecht met vragen (en klachten)? Welke
annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden zijn er van toepassing?
Deelt de ticketing service de emailadressen en andere persoonlijke
gegevens van de kopers met de organisator?
Tips
De meeste platformen bieden ook de mogelijkheid om tips te geven
tijdens of na de livestream. Het is een populaire functie, vooral bij

De ticketverkoop voor livestreaming events kan op een gelijkaardige manier

live muziek, en is vaak goed voor aanzienlijke (extra) inkomsten voor

worden ingericht als voor klassieke live evenementen. Het heeft het

de artiest. Het platform neemt doorgaans een percentage op de

bijkomende voordeel dat er in principe geen limiet staat op het aantal

inkomsten behaald uit tips.

tickets dat potentieel verkocht kan worden.
Met de recente opmars van livestreaming hebben de meeste bestaande

Abonnementen, crowdfunding & donaties
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creëren van een community waarbij de leden in ruil voor een financiële

Vergeet bij de budgettering van een project geen rekening te houden

bijdrage gedurende een periode toegang krijgen tot exclusieve content.

met de transactiekosten en commissies die deze platformen

Het gaat hierbij dan om content die achter een zogenaamde betaalmuur

aanrekenen. Ze verschillen van land tot land en soms ook in functie

wordt geplaatst. Die content kan onder meer bestaan uit livestreaming

van het soort project.

events zoals exclusieve optredens, virtuele meet & greets, chat sessies
met artiesten, muzieklessen of coaching, live polls, enz. maar ook uit

Advertenties

video of audio on demand.

Advertenties zijn een bijkomende manier om inkomsten te genereren

Op sommige platformen zoals YouTube en Twitch is deze functionaliteit

uit livestreams. Advertenties kunnen aan het begin of op het einde

ingebouwd, zij het vaak gelimiteerd tot gebruikers met een minimum

van de livestream getoond worden, of ze kunnen geïntegreerd

aantal volgers of een minimum hoeveelheid content. De betalingen
verlopen via het platform dat hierover een commissie rekent alvorens
door te storten. Het succes van deze formule is vaak afhankelijk van het

worden in de livestream zelf. Let wel, niet alle streaming diensten
zijn uitgerust met deze functionaliteit en sommige platformen die
deze mogelijkheid bieden (YouTube / Twitch / Facebook), koppelen

onderhouden van een goede balans tussen nieuwe gratis content (om

het gebruik van de advertentiefunctie aan minimumvoorwaarden qua

nieuwe volgers aan te trekken) en betaalde content (om blijvend

content en volgers.

inkomsten te genereren).

Hou er ook rekening mee dat adverteerders doorgaans enkel betalen

Daarnaast kunnen livestreamers ook abonnementen of andere

per ‘click’ of per ‘view’ en dat je inkomsten als streamer dus

crowdfunding opties aanbieden via diensten zoals Patreon. Hier kunnen

afhankelijk zullen zijn van het aantal kijkers dat effectief doorklikt op

fans via een maandelijks lidgeld of een eenmalige donatie (dikwijls

de advertentie of de advertentie effectief bekijkt gedurende een

opgezet als “Pay What You Want”) rechtstreeks de artiesten of

minimum aantal seconden. De inkomsten die je behaalt uit dit soort

projecten van hun keuze ondersteunen, zonder tussenkomst van het

advertenties zijn dus vaak eerder beperkt.

platform waarop de content wordt gestreamd.

Bedenk daarnaast ook dat je niet altijd controle kan uitoefenen over
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het weren van alle advertenties en voor je publiek zodoende een
aangename advertentie-vrije belevingsomgeving te creëren.
Ook hier doe je er goed aan om de mogelijkheden van het platform te
onderzoeken en de algemene voorwaarden te consulteren.

Sponsoring & product endorsements

commissie verdient op iedere verkoop die vervolgens wordt

Wellicht interessanter is het om één of meerdere sponsoren aan te

gerealiseerd via een ‘affiliate link’ of een promo code gekoppeld aan

trekken voor je livestream event of om een samenwerking op te

de livestream. Denk bijvoorbeeld aan DJ's die tijdens hun livestream

zetten met een commerciële partner wiens producten of diensten

hun hoofdtelefoon actief promoten. Het spreekt voor zich dat deze

aansluiting vinden bij je eigen publiek. Dit is ook bij echte live-

activiteit slechts zin heeft als het product of de dienst relevant is

evenementen een belangrijke bron van inkomsten voor de organisator

voor de kijker en bovendien authentiek overkomt : spaarzaam gebruik

en bij livestreaming is dat niet anders. Voor de sponsor is het een

is dus aangeraden..

handige marketingtool om zich als partner, co-producent of "host" van
het event te profileren.
Sponsoring en product endorsement kunnen verschillende vormen
aannemen, gaande van het vertonen van banners of het gebruik van
de producten van de sponsor ‘on camera’ tijdens de livestream of
vermelding van de sponsor in de begin- of eindgeneriek van een
livestream. Een wezenlijk verschil in visibiliteit voor de sponsor, en
dus ook voor de financiële tegenprestatie is de mogelijkheid tot
'crossposten', met name het delen en verspreiden van de livestream
van het oorspronkelijk kanaal via de website of sociale mediakanaal

Verder legt de wetgeving ter bescherming van de consument
verplichte vermeldingen op wanneer de stream betaalde
gesponsorde content bevat.
Wie plannen heeft voor de integratie van gesponsorde content, leest
er tenslotte best ook de algemene voorwaarden van het
streamingplatform op na om te kijken wat toegelaten is en,
belangrijker, wat niet.
Merchandise

van de sponsor. De sponsor betaalt in ruil veelal een vaste vergoeding

Nog meer commerciële technieken kunnen aangewend worden voor

die niet gekoppeld is aan het aantal views of clicks zoals dat bij

de verkoop van eigen merchandise. De promotie ervan tijdens
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livestream events kan de verkoop boosten.
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platformen zoals Shopify, BigCartel of WooCommerce is vrij
eenvoudig en garandeert meteen ook compliance met consumenten-en andere wetgeving. Denk goed na over de manier waarop je de
merchandise links integreert in je livestream. Vergeet ook niet je
proactief voor te bereiden op stockbeheer en verzending.
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livestream. Een wezenlijk verschil in visibiliteit voor de sponsor, en

garandeert meteen ook compliance met consumenten--en andere

dus ook voor de financiële tegenprestatie is de mogelijkheid tot

wetgeving. Denk goed na over de manier waarop je de merchandise links

'crossposten', met name het delen en verspreiden van de

integreert in je livestream. Vergeet ook niet je proactief voor te bereiden

livestream van het oorspronkelijk kanaal via de website of sociale

op stockbeheer en verzending.

mediakanaal van de sponsor. De sponsor betaalt in ruil veelal een
vaste vergoeding die niet gekoppeld is aan het aantal views of
clicks zoals dat bij advertenties het geval is.
Een bijzondere vorm van endorsement zijn de zogenaamde ‘affiliate
sales’ waarbij de streamer, naast of als onderdeel van de eigenlijke
content, een product of dienst promoot en daarmee een

Interactie met fans & integratie met social media
Een andere belangrijke factor bij de keuze van de meest geschikte livestreaming
service is de mate van publieksinteractie die, waar gewenst, mogelijk is via het

Breek de regels, en de provider kan je uitzending simpelweg onderbreken en je weren
als gebruiker van het platform, met alle reputatieschade vandien. Weet dus goed
waartoe je je verbindt, vooraleer met een provider in zee te gaan.

platform. Engagement maakt vaak het grote verschil tussen een aantrekkelijke

Nagenoeg elke livestreaming service legt de eindverantwoordelijkheid voor de

livestream en een kwaliteitsvolle maar statische on-demand playback. Succesvolle

uitgezonden content bij de gebruiker, en zal je daar met regelmaat aan herinneren.

voorbeelden zijn een artiest die verzoeknummers aanvaardt, een virtuele meet &

Zo bijvoorbeeld lever je als gebruiker, telkens je content beschikbaar stelt, garanties

greet met de acteurs na afloop van een podiumvoorstelling of nog de mogelijkheid

af dat je met je uitzending geen inbreuk pleegt op de rechten van derden en dat je

van interactie tussen fans onderling tijdens een optreden of DJ-set. Afhankelijk van

het recht hebt om die content te verspreiden.

de mate en het tijdstip van de interactie, doet men er soms goed aan om een
moderator aan te stellen om zich op dat luik van de livestream te focussen zodat de
artiest de handen vrij houdt voor de eigenlijke performance.

Het spreekt voor zich dat deze platformen ook nauw toezien op andere inbreuken,
zoals laster en eerroof, discriminatie, hate speech en oneerlijke marktpraktijken.
Kijk ook goed na, vooraleer je met een bepaalde livestream provider in zee gaat

Technische mogelijkheden & bijstand
Zoals hierboven reeds aangestipt, is het vaak interessant om te werken met een
commercieel platform omwille van de extra functionaliteiten die het biedt en
omwille van de bijstand die men soms kan bekomen op technisch vlak.
Een bijzonder aandachtspunt is ‘multi-casting,’ de mogelijkheid om de livestream
via meerdere platformen tegelijk uit te zenden. Dit is vooral interessant voor gratis
evenementen waarbij de focus eerder ligt op publieksbereik dan op inkomsten.
Algemene voorwaarden en gebruiksregels van het platform
Het gebruik van de diensten van een livestreaming service impliceert hoe dan ook
de aanvaarding van de algemene voorwaarden en de gebruiksregels die door het
platform worden opgelegd. Die zijn meestal niet voor onderhandeling vatbaar.

welke rechten je afstaat in verband met eventuele opnames en latere uitzending van
je livestream. Wie is de producent en eigenaar van de naburige rechten in de
opname? Verbindt het gebruik van het platform je tot een bepaalde periode van
exclusiviteit gedurende dewelke je de opname van je livestream nergens anders mag
ter beschikking stellen?
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Aandachtspunten
3
betreffende de content

Wie gaat livestreamen krijgt onvermijdelijk te maken met intellectuele
eigendomsrechten en andere rechten van derde partijen. De mogelijke gevallen zijn
omvangrijk en divers en het is onmogelijk om hier een alomvattend overzicht te
geven van alle rechten waarmee je als streamer mogelijk te maken krijgt en hoe
deze te clearen met de rechthebbenden. In de volgende pagina’s bespreken we de
voornaamste issues waarmee je nagenoeg altijd rekening zal moeten houden.
In complexere set ups zal het nodig zijn verder advies in te winnen.

A. Beeld
Een livestream bestaat zowel uit beeld als uit geluid. We focussen hier eerst
op de visuele component. Het gebruik van muziek komt verder apart aan
bod.
De visuele content waarmee rekening moet gehouden worden kan van
diverse aard zijn.
Als streamer is het aangewezen tijdig stil te staan bij alles wat in beeld
komt of zal komen.

Locatie
De eerste bedenking betreft de plaats van de opnames. Gaat het om een openbare
locatie of een privélocatie? Of je al dan niet een filmvergunning nodig hebt om op
een openbare plaats te filmen en uit te zenden, moet op lokaal niveau bekeken
worden. Elke stad of gemeente legt zijn eigen specifieke regels op, maar de
belangrijkste factoren zijn steeds:

§ neemt de productie een deel van de openbare weg in?
§ wordt het verkeer gestremd?
§ moeten er parkeerplaatsen worden vrijgehouden?
§ wordt er gefilmd in stadsgebouwen?
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§ moeten er parkeerplaatsen worden vrijgehouden?
§ wordt er gefilmd in stadsgebouwen?

Nagenoeg alle steden en gemeenten leggen in deze gevallen een vergunningsplicht

in beeld komt tijdens de livestream een schriftelijk akkoord te bekomen door

op. Is de productie kleinschaliger en de impact op de omgeving beperkt, dan hoef je

ondertekening van een zogenaamde “release” of "quitclaim". Dit is een korte

wellicht geen vergunning aan te vragen. Let wel: sommige steden, zoals Brugge,

verklaring waarin de persoon in kwestie toestemming verleent tot de opname en

leggen zelfs in dit geval een meldingsplicht op. Doe dus goed navraag bij de lokale

publieke mededeling van zijn of haar beeltenis, en tegelijk ook afstand doet van enig

besturen.

rechten in verband met de exploitatie van de livestream.

Het spreekt voor zich dat je voor livestreams op een privé-locatie steeds de

Voor kinderen jonger dan 14 jaar wordt de toestemming door de ouders of voogd

toestemming moet bekomen van de eigenaar, mogelijks is daarbij ook betaling van

verleend.

een vergoeding (een zgn. locatiefee) vereist. Ga er niet vanuit dat de prijs die je
betaalt voor de huur van de ruimte voor één bepaald gebruik – het maken van
geluidsopnamen – ook een toestemming inhoudt om in deze ruimte te filmen of om
van daaruit een livestream op te zetten.
Let ook op met het gebruik van drones. Recent is dit gebruik gereglementeerd. In
vele gevallen is een vergunning en een bijzondere verzekering vereist voor het
opereren van drones op of boven openbare plaatsen.
Portretrecht
Er moet rekening gehouden worden met het recht op afbeelding. Dit recht houdt in
dat enkel met toestemming van de geportretteerde diens afbeelding mag
vastgelegd, tentoongesteld of openbaar gemaakt.

In sommige gevallen is het bekomen van individuele toestemmingen niet mogelijk,
zo bv. bij publieke events. In deze gevallen kan de oplossing erin bestaan dat een
toestemming worden bekomen via algemene voorwaarden die moeten worden
aanvaard bij aankoop van een ticket voor het event.
De bezoeker zal met name gevraagd worden zich akkoord te verklaren dat het event
inclusief de publieksbeleving gestreamd wordt en dat het bijwonen ervan
toestemming impliceert tot opname en uitzending van hun beeltenis.

Merkenrecht
Van merkinbreuk is sprake wanneer een merk zonder toestemming van de
rechthebbende wordt gebruikt op een zodanige wijze dat er in hoofde van het
publiek verwarring of misleiding ontstaat over de herkomst van de goederen of

Als regel geldt dat de toestemming nodig is voor afbeelding van natuurlijke personen

diensten, of op een wijze die schade aan of verwatering van het merk teweeg

die herkenbaar zijn en voldoende geïndividualiseerd. Het afbeelden van een menigte

brengt.

zonder dat gefocust wordt op individuen kan dus. Hetzelfde geldt voor toevallige
passanten op een publieke plaats en in een neutrale context.

Dat bepaalde merken simpelweg in beeld komen (bv. op een t-shirt van één van de
participanten) vormt dus geen probleem. Te vermijden zijn situaties waarbij een

De toestemming van de betrokkene kan impliciet zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand

verband geïmpliceerd wordt tussen de live streamer en de merkhouder, of waarbij

bewust meewerkt aan de captatie, maar veelal is het aangewezen om van ieder die

het merk in een slecht daglicht of ongewenste context wordt geplaatst.
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bewust meewerkt aan de captatie, maar veelal is het aangewezen om van ieder die

participanten) vormt dus geen probleem. Te vermijden zijn situaties waarbij een
verband geïmpliceerd wordt tussen de live streamer en de merkhouder, of waarbij
het merk in een slecht daglicht of ongewenste context wordt geplaatst.

Best practice is om het gebruik of in beeld brengen van logos en merken van derden

Om content te capteren en streamen heb je dus de voorafgaande toestemming nodig

zoveel mogelijk te vermijden. Werk je daarentegen met een commerciële partner

van de verschillende rechthebbenden. Misschien werd deze toestemming reeds

wiens logo’s of merken bewust in beeld worden gebracht, zorg dan voor duidelijke

eerder bedongen, bv. in een contract dat de opvoering van de voorstelling tot

schriftelijke afpraken en licenties over het gebruik van deze logo’s en merken.

voorwerp had. Kijk dus de reeds gesloten overeenkomsten na. Vergeet daarbij ook
niet de creatieve medewerkers van de captatie, zoals de regisseur, de bedenker van

Auteursrechten & naburige rechten
Auteursrechten en naburige rechten dekken een brede lading aan mogelijke werken
en prestaties die bescherming genieten.

het script etc...
Als er nog geen afspraken werden gemaakt moeten de rechten in een apart contract
worden geregeld met de betrokken auteurs en/of uitvoerende kunstenaars. Tracht
daarbij de exploitatieplannen zo precies en helder mogelijk te omschrijven om latere

Bij auteursrecht gaat het om werken van alle aard die enige mate van originaliteit

discussies te vermijden. Hetzelfde geldt voor de omschrijving van de vergoeding en

bezitten. Zo bijvoorbeeld een tekst of scenario, een choreografie, audiovisueel

wat deze precies dekt.

materiaal, een muziekstuk, werken van beeldende kunst en architectuur, adaptaties
van werken in het publiek domein, enzovoort.

Vergeet bij je oplijsting niet rekening te houden met bijkomende content die je bv. op
het internet hebt gevonden, of het nu gaat om beeld of geluid. Tenzij de website

Naburige rechten verlenen bescherming aan de uitvoerende kunstenaars (acteurs,

waarvan je het materiaal gedownload hebt een expliciete toestemming bevat voor

danseres, muzikanten …), de producenten van fonogrammen en films en de

het ongelimiteerde gebruik ervan (wat zelden het geval is), is ook voor dit materiaal

omroeporganisaties.

de toestemming van de rechthebbenden vereist. De praktijk leert dat een mogelijke

De drempel voor bescherming door beide rechten is laag, ga er dus vanuit dat de
meeste creatieve content beschermd is.
De wettelijke uitzonderingen op deze exclusieve rechten spelen in deze context
meestal niet, en de gevolgen van schendingen van auteurs- en naburige rechten
kunnen vérstrekkend zijn. Maak daarom tijdens de voorbereiding van je livestream
een analyse en inventaris van alle beschermde content waarmee je in je livestream

overweging dat over miniem gebruik niemand zal struikelen in dat verband een
slecht idee is: digitale content wordt steeds makkelijker traceerbaar via speciale
zoekrobots.
De wetgeving op het auteursrecht voorziet een aantal uitzonderingen op de
exclusieve rechten van de auteurs. Hierna volgen de meest relevante:
§

Het informatief citaatrecht, of het recht om zonder toestemming van de auteur

te maken krijgt en bepaal voor welke rechten je voorafgaande toestemming moet (en

korte fragmenten uit werken of, bij beeldende kunst, integrale werken te laten

kan) bekomen, hetzij via de rechthebbenden zelf, hetzij, waar mogelijk, via de

zien of te laten horen met het oog op informatie en in een verslag over actuele

beheersvennootschappen.

gebeurtenissen. Bijvoorbeeld een verslag over een vernissage.
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§

Occasionele achtergrondinformatie, of het recht een werk dat zich bevindt in

B. Muziek

een publiek toegankelijke locatie te filmen en te streamen. Voorwaarde is daarbij
dat het doel van de captatie niet het werk zelf is en het een toevallige en

§

bijkomstige mededeling betreft. Bijvoorbeeld achtergrondmuziek in een

Wellicht de grootste valkuil bij de clearing van content betreft het gebruik

reportage over een stadsfestival.

van muziek in je livestream. Deze materie is vrij complex, vooral wanneer je

Panoramavrijheid, of het recht om auteursrechtelijk beschermde werken van

livestream bestaande opnamen bevat.

beeldende of grafische kunst in de openbare ruimte zelfs op niet occasionele

In dat geval krijg je immers te maken met twee soorten rechten die beide

wijze af te beelden.

gecleared moeten worden: de auteursrechten met betrekking tot het

De voorwaarden daarvoor zijn :
•

De werken moeten permanent in het openbaar domein geplaatst zijn. Werken

onderliggende werk (tekst - compositie) en de naburige rechten die op de
bestaande (master)opname berusten. We bespreken beiden hieronder.

die tijdelijk tentoongesteld zijn in een museum allen hier dus niet onder.
•

•

De reproductie van het werk moet gebeuren zoals het zich daar bevindt en de
reproductie mag dus niet bewerkt worden of in een andere context geplaatst.

Clearing van de auteursrechten

De reproductie mag geen afbreuk doen aan de normale exploitatie van het

De auteursrechten zijn de rechten die toekomen aan de componist en de

werk. Hiermee wordt voornamelijk commercieel gebruik uitgesloten.
•

De morele rechten van de auteur dienen gerespecteerd. Zo moet de naam van
de auteur conform de beroepsgebruiken worden vermeld.
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muziekwerken de toestemming nodig van de rechthebbenden. Welke rechten je
nodig hebt hangt ten eerste af van het doel van de livestream: betreft het een live
stream pur sang of zal deze nadien beschikbaar zijn voor on-demand playback of
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Let op: livestreaming vereist altijd een aparte vergunning, ook al beschikt de

De rechthebbende kan overigens beslissen om de exploitatie van bepaalde rechten

eigenaar van het pand waar de livestream doorgang vindt, reeds over een licentie

niet in mandaat aan een beheersvennootschap te geven. Deze evolutie is wellicht

voor het afspelen van muziek in die ruimte (bv. een concertzaal of een handelszaak).

goed voor de rechthebbende die door de concurrentie een betere service zal krijgen.

Die licentie dekt in principe namelijk geen livestreaming van muziek vanaf deze

Voor de gebruiker maakt het de zaken er helaas niet makkelijker op.

locatie (zie evenwel verder de uitzonderlijke Corona-maatregel Unisono).

Ook om deze reden is het raadzaam, wanneer je een complexe stream plant, gebruik

Gelukkig wordt clearing van de muzikale compositie aanzienlijk vereenvoudigd door

te maken van een platform dat voor haar gebruikers reeds licenties heeft afgesloten

de tussenkomst van beheersvennootschappen of zogenaamde ‘collective

met CMOs doorheen de wereld voor het gebruik van hun repertoire. Een overzicht

management organisations’ (CMOs).

van deze licenties vind je op www.unisono.be/nl/licenties/muziek/ internet met

Nagenoeg ieder land heeft een of meerdere CMOs die instaan voor het beheer van de
rechten op muziek en die namens de rechthebbenden een vergunning kunnen
afleveren. In België is dat SABAM (www.sabam.be), die samen met andere spelers
een centraal loket genaamd Unisono (www.unisono.be) heeft opgericht. In Nederland

aanduiding van het toepasselijke territorium.
Maar ook hier nog twee belangrijke aandachtspunten :
§

diensten dekken enkel livestreams die gratis ter beschikking worden gesteld.

is dat Buma/Stemra (www.bumastemra.nl).

Zodra er een financiële bijdrage wordt gevraagd van de kijker, zal men alsnog

De CMOs geven toestemming tot het gebruik van de werken van hun leden en innen

een bijzondere licentie moeten aanvragen bij Unisono. Hetzelfde geldt ingeval de

vergoeding. De geïnde vergoedingen worden nadien uitgekeerd aan de leden. Deze

muzikant een vergoeding krijgt.

vennootschappen sluiten tevens samenwerkingsovereenkomsten met
zusterorganisaties in andere landen, zodat ook bij een exploitatie van de rechten in
het buitenland de nodige vergoedingen kunnen worden geïnd.
Zodoende kon elke beheersvennootschap voor eigen grondgebied toestemming
geven voor het zgn. wereldrepertoire.

De blanco licenties die SABAM heeft afgesloten met bepaalde livestreaming

§

Zoals reeds aangestipt, doen de blanco licenties van bepaalde streamingdiensten geen afbreuk aan de mogelijkheid van muziekuitgevers en platenfirma’s
om het gebruik van hun repertoire alsnog te verbieden. Bevat je livestream
enkel live uitgevoerde werken, dan zal dit praktisch weinig problemen opleveren.
Maak je echter gebruik van bestaande opnames, dan loop je het risico dat deze

Dit model komt evenwel onder druk te staan: enerzijds kent het internet geen

herkend worden door ‘fingerprint’ software en door de rechthebbenden worden

landsgrenzen. Bovendien heeft Europese reglementering m.b.t. de digitale

geblokkeerd. In dat geval kunnen enkel het streamingplatform, of de

eengemaakte markt het mogelijk gemaakt dat een lid van een beheersvennootschap

rechthebbenden zelf, soelaas bieden.

het mandaat op zijn repertoire voorbehoudt en exclusief onderbrengt bij een andere
vennootschap. En van die mogelijkheid wordt ook massaal gebruik gemaakt.

Kortom, wie tegen betaling een livestream wil aanbieden aan kijkers in verschillende
landen, wint best juridisch advies op maat in.
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Gunstmaatregelen COVID- 19
Om de hausse van livestreaming events tijdens de periode van
lockdown te faciliteren werd door Unisono beslist ook livestreams toe
te laten via platforms waarmee nog geen licentie werd gesloten (bv.
Zoom). Voorwaarde blijft dat de livestream een niet-commercieel
opzet heeft.
Een tweede maatregel is dat de Unisono licentie voor het spelen van
muziek in je zaak of publieke ruimte ook de live stream dekt wanneer
en zolang je zaak verplicht gesloten is. Zolang de COVID-maatregelen
gelden is dus geen aparte live stream licentie nodig.

Tenzij men voldoet aan de strikte eisen opgelegd aan internetradio’s en de juiste
licentievergoedingen daarvoor betaalt, heeft men dus geen andere keuze dan het
gebruik van deze opnames (ook ‘masters’ genoemd) rechtstreeks te regelen met de
producent van de opname. Meestal is dat de platenfirma die de opname
commercieel heeft uitgebracht.
Deze heeft evenwel geen enkele verplichting om een livestream van haar opnames
toe te staan, laat staan een on-demand playback, en bepaalt zelf vrij de hoogte
van de vergoeding die ze hiervoor wil. Als je rechtstreeks contracteert met de
platenfirma, zorg er dan ook voor dat deze zich garant stelt voor de naburige
rechten van de muzikanten wiens prestaties op de opnames zijn vervat. Hun
vergoeding is doorgaans contractueel geregeld en bestaat uit een royalty op de
inkomsten die de platenfirma voor het online gebruik ontvangt.

Clearing van de naburige rechten
Naburige rechten zijn rechten verbonden aan muziekopnames. Ze komen toe
enerzijds aan de producent van de opname – de zgn. master owner - en anderzijds

Verder is het raadzaam de nodige garantiebepalingen op te nemen voor het geval
dat in de toekomst toch een beheersvennootschap van naburige rechten zou
gemandateerd worden.

aan de artiesten die meewerkten aan de opname, bijvoorbeeld de zanger, gitarist
en drummer.

Opmerking

Worden er in een livestream, in welke vorm dan ook, bestaande opnamen ten

Belangrijk om te vermelden in dit verband is ook dat een (betalend)

gehore gebracht, dan zal men ook de rechten moeten clearen voor het gebruik van
de geluidsopname. Deze toestemming komt dus bovenop de toestemming voor het
gebruik van het onderliggende werk, en vervangt die toestemming niet.

abonnement op streaming services zoals Spotify of Apple Music enkel
een toestemming inhoudt voor het afspelen en beluisteren van de
muziek in huiselijke kring. Hoewel het schering en inslag lijkt,

Een bijkomende moeilijkheid is hier wel dat de Belgische beheersvennootschappen

verbieden hun algemene voorwaarden namelijk ieder gebruik van hun

voor naburige rechten – SIMIM voor de producenten en Playright voor de

repertoire voor commerciële en/of publieke doeleinden. Kortom, een

muzikanten – geen mandaat hebben gekregen om namens hun leden toestemming

abonnement op Spotify laat je evenmin toe om bestaande opnames

te verlenen, of vergoedingen te innen, voor de meeste vormen van livestreaming.*

te gebruiken in het kader van een livestream zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de uiteindelijke rechthebbenden.

* SIMIM kan enkel innen voor podcasting, internetradio (webcasting) en achtergrondmuziek op websites.
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Contractuele beperkingen

C. Andere content

Wanneer enkel live muziek wordt gecapteerd en er dus geen bestaande opnamen
worden gebruikt is het makkelijker de nodige toestemmingen te bedingen. In

Naast de intellectuele eigendomsrechten die spelen, zijn er nog andere

principe kan dit immers rechtstreeks met de betrokken artiesten.

inhoudelijke aspecten waaraan men als organisator van een livestream best de

Dit geldt niet in alle gevallen: artiesten hebben in de overeenkomsten met hun

nodige aandacht besteedt.

platenfirma soms bepalingen waarbij beperkingen worden opgelegd, ook al is er

Niettegenstaande de vrijheid van meningsuiting, een livestream mag nooit een

geen gebruik van een opname.

vehikel worden voor laster en eerroof of voor zogenaamde ‘hate speech’. Hou in

Een vaak voorkomende beperking is de zgn. 'titel-exclusiviteit' of 're-recording
restriction' waarbij de platenfirma zich het recht toe-eigent toestemming te geven
(of te weigeren) nieuwe opnames te vervaardigen van repertoire dat onder het

het achterhoofd dat de wetgeving op dit soort uitlatingen verschilt van land tot
land en dat je aansprakelijk kan gesteld worden voor inbreuk op de lokale
wetgeving in ieder land waar je livestream toegankelijk is.

contract valt. In sommige gevallen – veelal bij artiestencontracten – zal de
platenfirma zelfs de volledige opname-exclusiviteit van de artiest voorbehouden.
Vooral grotere labels doen wel eens een beroep, zonder te beschikken over het
intellectueel eigendomsrecht as such, op deze contractsbepalingen om zich te
verzetten tegen livestreaming. Dit speelt vooral wanneer de livestream naderhand
heruitgezonden wordt of ter beschikking wordt gesteld voor on-demand playback.
Verwacht je op dat vlak problemen, probeer dan vooraf ook met de platenfirma tot
een redelijk akkoord te komen.
Opmerking
Andere voorbeelden van contractuele bepalingen die een obstakel
kunnen vormen voor streamen zijn bijv. de verbodsrechten vanwege
organisatoren van besloten events (bv. sportwedstrijden) om over te
gaan tot captaties of nog de algemene voorwaarden van het
streaming platform die inhoudelijke beperkingen opleggen.

De vuistregel is hier dan ook: laat laatdunkende uitspraken over wie dan ook
achterwege in je livestream, en vermijd dat derde partijen jouw livestream
hiervoor gebruiken of misbruiken. Is de livestream interactief, leg dan ook voor de
deelnemers
duidelijke regels vast over de gedragsregels die moeten worden
.
gerespecteerd op chats en message boards. Verwijder commentaren en gebruikers
die deze regels overtreden. Als het budget het toelaat, stel dan een moderator aan
die waakt over commentaren die gepost worden tijdens de live stream.
Wettelijke verschillen zijn één ding, maar denk daarnaast ook na over culturele en
religieuze verschillen. Denk na hoe de content van je livestream mogelijk
ontvangen wordt door personen met een verschillende achtergrond. Zeker voor
livestreaming in een internationale context, maar zelfs in eigen land, zijn
livestreamers zich soms niet bewust van bepaalde gevoeligheden totdat ze erop
gewezen worden. Doe de oefening dus beter vooraf.
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Exploitatie
van
de
4
live stream

Het spreekt voor zich dat de exploitatiecontracten die je sluit met derden volledig
in lijn moeten zijn met de rechten die je van de oorspronkelijk rechthebbenden
verkreeg.
Ga dus ook in deze faze beslagen op het ijs met een duidelijke kijk op welke
rechten je kan verlenen en welke niet.

Besluit – ga vooral systematisch te werk:
§

Inventariseer de content en ga na welke toestemmingen vereist zijn

§

Vraag (schriftelijk) toestemming aan de rechthebbende of diens
beheersvennootschap en vraag contractueel vrijwaring

De gestreamde content doet zelf ook rechten ontstaan.
Naast de rechten die je van de meewerkende auteurs en artiesten bekwam heb je
als organisator van de livestream ook een recht op jouw captatie. Als producent
van een eerste vastlegging van film of geluid geniet je namelijk van een eigen
naburig recht met betrekking tot de gerealiseerde opname.
Deze exclusieve rechten geven je zowel het recht de content te controleren maar
ook deze ten gelde te maken.
In sommige gevallen zal het nodig zijn de toegang tot de livestream te bespreken
en/of te beveiligen. Dit kan bv. door een digital fingerprint aan te brengen, de
content te vergrendelen met een paswoord of nog door het programma een
private status te geven op het streaming platform.

§

Check andere rechten zoals het recht op afbeelding

§

Check mogelijke andere restricties

§

Check de policy van het streamingplatform.
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ook deze ten gelde te maken.
In sommige gevallen zal het nodig zijn de toegang tot de livestream te bespreken
en/of te beveiligen. Dit kan bv. door een digital fingerprint aan te brengen, de
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