
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erkenningsreglement auteursberoepsverenigingen Buma/Stemra  
 
 
 
als bedoeld in artikel 30, lid 2 van de statuten van Buma en Stemra, zoals vastgesteld door het 
bestuur van Buma/Stemra d.d. 24 januari 2018 laatstelijk gewijzigd op de ledenvergadering en 
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Auteursrechten op 18 mei 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie 5 augustus 2019 

  



 

1. Inleiding 
 
Op basis van het Erkenningsreglement erkende auteursberoepsverenigingen  
a. mogen kandidaten stellen voor de verkiezingen van de raad van toezicht en de raad van 

rechthebbenden van Buma/Stemra (artikel 13b en 20a Statuten: 10 deelnemers kunnen een 
eigen kandidaat stellen); 

b. ontvangen subsidie op basis van het Erkenningsreglement (zie tekst hieronder). 
 

2. Erkenningsreglement d.d.  22 mei 2018 
 

Algemeen 
1. Erkende auteursberoepsverenigingen (hierna erkende verenigingen)  ontvangen een 

financiële tegemoetkoming van Buma/Stemra. 
 
2. Het bestuur van Buma/Stemra stelt jaarlijks een subsidieplafond vast, dat wil zeggen het 

maximale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor de erkende verenigingen gezamenlijk, 
genaamd ‘Jaarsubsidie’. 

 
3. Voor erkenning van een organisatie als erkende vereniging is een besluit nodig van het 

bestuur van Buma/Stemra. Erkend worden auteursberoepsverenigingen die voldoen aan de 
volgende vereisten. 
 

 

Vereisten 
1. De organisatie moet een vereniging zijn. 
 
2. De organisatie moet stemgerechtigde leden hebben die contributie aan de organisatie betalen.  
 
3. De organisatie moet de belangen behartigen van uitsluitend componisten en/of tekstdichters, 

blijkende in ieder geval uit de statuten van de organisatie. 

 
Toelichting via voorbeeld: 
De BIM kwam o.g.v. het reglement  2011 niet in aanmerking, omdat de BIM ook leden telt die geen 
tekstdichter en/of componist zijn, maar alleen uitvoerend musicus. Zou de BIM alleen uit uitvoerende 
musici bestaan die tevens tekstdichter en/of componist zijn en zou in de doelstelling de 
belangenbehartiging van alleen componisten en/of tekstdichters tot uiting komen dan zou de BIM ook 
voor erkenning in aanmerking komen. Dit is een doelstelling vereiste. Zie ook het feitelijke vereiste 4. 

 
4. De organisatie moet bestaan uit uitsluitend personen die in ieder geval componist en/of 

tekstdichter zijn. 

 
Toelichting: de praktijk van vereiste 4 moet kloppen met de doelstelling van vereiste 3. 

 
5. De organisatie moet representatief zijn voor de beroepsgroep, d.w.z. 
 

a. tenminste 50 leden hebben die professioneel componist en/of tekstdichter zijn, waarvan 
tenminste 50 % (d.w.z. tenminste 25) uniek lid van de organisatie is.  

 
 Toelichting: wat met Professioneel en Uniek wordt bedoeld staat in punt b en c. 

 
b. professioneel componist en/of tekstdichter zijn blijkt uit het genereren van inkomsten als 

componist/tekstdichter  uit Buma en/of Stemra uitkeringen van minimaal € 258,-- op 
jaarbasis, althans de financiële lidmaatschapsgrens die in de Buma-statuten staat. 

 
 Toelichting: het professionaliteitsbedrag betreft Buma- en Stemra-inkomsten gezamenlijk, evenals 

in de voorgestelde statutenwijzigingen. 

 



 

c. uniek lid zijn van een organisatie blijkt uit de eenduidige – maximaal 1 x per jaar af te 
geven - verklaring van het lid dat het lid uitsluitend voor deze organisatie als 
Professioneel componist/tekstdichter meegeteld wil worden vanaf 1 januari van het 
volgende kalenderjaar. Door een latere verklaring eindigt een eerdere verklaring. 

 
6. De organisatie dient op het moment van de aanvraag voor erkenning als beroepsvereniging in 

elk geval over de in vereiste 1 bedoelde rechtsbevoegdheid te beschikken en aan de overige 
in dit reglement gestelde vereisten te voldoen. 

 
7. De organisatie dient over voldoende inkomsten te beschikken om haar taken naar behoren te 

kunnen uitvoeren, mede in het licht van de gewenste continuïteit van de organisatie.  Daartoe 
dient de organisatie jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening aan Buma/Stemra te overleggen. 

 
8. De organisatie dient haar beleid te baseren op de wensen van de bij haar aangesloten 

professionele leden en dient daarom te beschikken over een bureau voor de beleidsvorming 
en operationalisering van het beleid en een systeem van consultatie van haar leden over de 
beleidsonderwerpen. 

 
9. De vereisten  – in het bijzonder vereiste 5 - worden jaarlijks getoetst op basis van een  door de 

vereniging die erkenning aanvraagt  aan Buma/Stemra aan te leveren ledenbestand met 
Buma/Stemra-nummers dat dan - met het oog op de toetsing aan de vereisten 5.a en 5.b. -  
gematched kan worden met het Buma/Stemra leden-/aangeslotenen-bestand. 

 
Toelichting inzake periodieke toetsing en keuze van leden met meer lidmaatschappen: het is aan elk lid 
om zelf te kiezen voor welke beroepsvereniging het lid wil meetellen, en het is de verantwoordelijkheid 
van de desbetreffende beroepsvereniging om voor zo’n verklaring van zo’n lid te zorgen; het is dus niet 
aan de Buma/Stemra administratie om dit soort verklaringen na te jagen. Wellicht is  een opgave per lid 
via de portal mogelijk. Wat betreft de periodieke update wordt gedacht aan een jaarlijkse update omdat 
er steeds nieuwe leden bijkomen en ook regelmatige nieuwe beroepsverenigingen. Een jaarlijkse update 
omdat stopzetting van subsidie pas  na bijv. 5 jaar (te) gevoelig ligt. 

 
10. Het erkenningsreglement versie 6 april 2011 wordt ingetrokken, met onmiddellijke ingang. 
 

Overgangsmaatregel 
11. Het eerste toetsingsmoment is 1 januari 2012 voor de volgende statutaire en onder eerdere 

reglementen erkende verenigingen: GeNeCo, C’96, PALM, BCMM, VvL en BIM. Nieuwe 
aanvragers voor erkenning worden getoetst op het moment van aanvraag. De erkenning van 
nieuwe aanvragers gaat in op 1 januari van het jaar volgend op het besluit van het bestuur tot 
erkenning, behoudens voor verenigingen die een aanvraag tot erkenning aanvragen voor 1 juli 
2012, waarvan de eventuele erkenning ingaat op 1 januari 2012. Een erkenning heeft een 
geldigheidsduur van één jaar en dient vóór elk volgend jaar opnieuw te worden aangevraagd. 

 
12. Het bestuur van Buma kan – om redenen van sociale aard, redelijkheid en billijkheid - erkende 

verenigingen die hun erkenning verliezen eenmalig een tegemoetkoming toekennen van ten 
hoogste het bedrag dat de vereniging ontving in het laatste jaar van erkenning. 

 
13. Het bestuur van Buma/Stemra kan voor het jaar 2012 financiële regelingen treffen die afwijken 

van het bepaalde in dit reglement met als doel reeds langjarig onder vorige reglementen en 
bestuursbesluiten gesubsidieerde verenigingen tegemoet te komen bij vermindering of verlies 
van subsidie. 

 

Verdeling van Jaarsubsidie 
1. 25% van de Jaarsubsidie wordt in gelijke delen verdeeld over de erkende verenigingen. 
 
2. 75% van de Jaarsubsidie wordt toegekend naar rato van het aantal professionele leden dat 

elke vereniging telt waarbij de erkende vereniging voor elk professioneel Uniek lid een 
aandeel ontvangt volgens de volgende rekensom:“75% van de Jaarsubsidie” gedeeld door 
“totaal aantal professionele Unieke leden der verenigingen” = bedrag per lid. 

 



 

Inwerkingtreding 
1. Dit reglement is vastgesteld door de besturen van Buma en Stemra op 17 april 2012 en 

goedgekeurd door de ledenvergadering van Buma en de vergadering van aangeslotenen van 
Stemra d.d. 16 mei 2012.  

 
2. Dit reglement is gewijzigd en goedgekeurd door de ledenvergadering van Buma en de 

vergadering van aangeslotenen van Stemra d.d. 21 mei 2014.  
 

3. Dit reglement is laatstelijk gewijzigd (aanpassing aan RvT-model) door het bestuur van 
Buma/Stemra d.d. 24 januari 2018 en goedgekeurd door de ledenvergadering van de 
Vereniging Buma d.d. 22 mei 2018 en de vergadering van aangeslotenen van de Stichting 
Stemra d.d. 22 mei 2018 resp. het College van Toezicht Auteursrechten d.d. 18 mei 2018. 

 
4. De in lid 3 bedoelde wijzigingen treden in werking op 22 mei 2018  met ingang van de datum 

van goedkeuring door de ledenvergadering van de Vereniging Buma en de vergadering van 
aangeslotenen van de Stichting Stemra en het College van Toezicht Auteursrechten. 
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