
 

Indexeringsreglement van de Vereniging Buma en de Stichting 

Stemra 

Als bedoeld in artikel 30 en 34 van de Statuten Buma/Stemra, zoals vastgesteld door het 
Bestuur van Buma/Stemra d.d. 12 april 2021, goedgekeurd door de ledenvergadering van de 
Vereniging Buma en de vergadering van aangeslotenen van de Stichting Stemra d.d. 2 juni 
2021. Goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op 17 augustus 2021. 

 

Artikel 1 
De geldbedragen als bedoeld in de artikelen 30 en 34 van de Statuten en de desbetreffende 
reglementen en exploitatiecontracten van Buma, respectievelijk als bedoeld in de artikelen 30 en 34 
van de statuten en de desbetreffende reglementen en exploitatiecontracten van Stemra, worden in de 
maand december van ieder jaar (voor de eerste maal in december 1991) voor het volgende 
kalenderjaar door het Bestuur aangepast aan de volgende indexeringsformule: 
 
 
         PX1 x 100 

Y = --------------- - 100 
             PX 
 
 Y = aanpassing in procenten; 
 PX1 = prijsindex per 1 oktober van het lopende jaar; 
 PX = prijsindex per 1 oktober van het voorafgaande jaar. 
  
 

Artikel 2 
Als prijsindex wordt gehanteerd het door het CBS te publiceren indexcijfer van de gezinsconsumptie, 
reeks werknemersgezinnen met in 1980 een gezinsinkomen beneden de loongrens voor de 
ziekenfondsverzekering, met verlaagde weging voor de medische verzorging exclusief de invloed van 
wijziging in de indirecte belastingen en subsidies. 
  
 

Artikel 3 
De uit de indexering resulterende aanpassingen van de geldbedragen van de statuten, reglementen 
en exploitatiecontracten van Buma, respectievelijk van Stemra, worden afgerond op hele euro’s, in 
dier voege dat bedragen tot € 0,50 worden weggelaten en bedragen vanaf € 0,50 tot € 1,00 worden 
afgerond op € 1,00. Bij het afronden worden voorts, voor zover van toepassing,  de onderlinge 
verhoudingen als bedoeld in artikel 4 in acht genomen. 
  
 

Artikel 4 
De uit de in artikel 3 bedoelde indexering resulterende geldbedragen worden voorts op een zodanige 
wijze afgerond dat de volgende verhoudingsfactoren van de diverse geldbedragen in acht worden 
genomen: 
 

  



 

 

 

 Verhoudingsfactor Artikel Statuten 

Auteur Lidmaatschap/ 

Stemrecht 

1 Artt. 7 lid1, 7a lid 1, 7b lid 1 

Einde 

lidmaatschap 

4 Artt. 7 lid 2, 7a lid 3, 7b lid 2 en 

11 lid 2 

Uitgever Lidmaatschap/ 

Stemrecht 

10 Artt. 8 lid 1, 9 lid 1 

Einde 

lidmaatschap 

40 Artt. 8 lid 2, 9 lid 2, 11 lid 3 en 

11 lid 4,  

Lidmaatschap Raad van 

Toezicht 

Auteur 4 Art. 13a lid 1 

Uitgever 40 Artt. 13 a lid 3 en 13a lid 4 

Lidmaatschap Raad van 

Rechthebbenden 

Auteur 2 Art. 20a lid 3a 

Uitgever 20 Art. 20a lid 3b 

Aantal stemmen 

uitbrengen verkiezingen 

Uitgevers n.v.t. Artt. 13b lid 1 en  20a lid 6 

 

Toelichting 

Artikel 1 
In oktober 2018 was het CPI afgeleid: 103,83 (PX1). In oktober 2017 was het CPI afgeleid: 102,11 
(PX). De indexeringsformule is als volgt: (103,83*100)/102,11 = 101,68.  
In 2018 was de indexering dus 1,68%. 
 

Artikel 4 
In de statuten zijn verschillende geldbedragen terug te vinden. Indien het indexeringspercentage 
bekend is, kan verhoudingsfactor 1 worden berekend en afgerond. De rest van de geldbedragen wordt 
vanuit verhoudingsfactor 1 volgens bovenstaande tabel van artikel 4 aangepast.   
 
Voorbeeld berekening voor geldbedragen 2021: 

- In 2021 betrof het indexpercentage 1,12%.  

- Factor 1 betrof in 2020: € 290,-. Met toepassing van het indexpercentage betreft factor 1 in 2021: 

€ 293,-.  

- Dat betekent dat het lidmaatschap voor een auteurs lid van de Raad van Toezicht stijgt met 4. In 

2021 is het geldbedrag derhalve € 1.172,-. (€293,- * 4) 

 

 

 


