
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer 

Wilt u meer weten over de statuten en reglementen van Buma/Stemra of heeft u een 
concrete vraag, maar weet u niet waar u moet beginnen met lezen? Raadpleeg dan eerst 
deze leeswijzer. U leest er op artikelniveau welke informatie u waar kunt vinden. 
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Inleiding 

 
 

Op deze webpagina vindt u de statuten en 

reglementen van Buma/Stemra, de 

belangenbehartiger van rechthebbenden: 

componisten, tekstdichters en 

muziekuitgevers. 

 

Twee organisaties 

Buma/Stemra representeert twee instanties: 

Vereniging Buma en Stichting Stemra. 

De instanties hebben elk hun eigen statuten, 

reglementen en bestuur. Ook hebben ze 

gescheiden taken:  

- Vereniging Buma behartigt de belangen 
van rechthebbenden op het gebied van 
het muziekauteursrecht.  

- Stichting Stemra behartigt de belangen 
van rechthebbenden als het gaat om het 
mechanische reproductierecht. 

Buma/Stemra heeft één en hetzelfde 

bestuur en uit efficiencyoverwegingen 

vergaderen de besturen van de Stichting en 

de Vereniging op hetzelfde moment. Tevens 

heeft Buma/Stemra één en dezelfde Raad 

van Toezicht en Raad van Rechthebbenden. 

 

Waarom statuten en reglementen? 

U kunt de statuten en reglementen ter hand 

nemen als u vragen heeft over de ‘kleine 

lettertjes’ van de Vereniging of Stichting, 

bijvoorbeeld als het gaat over deelname, 

lidmaatschap en aansluiting, repartitie (de 

verdeling van binnengekomen 

geldbedragen), procedures en 

organisatiestructuur. 

 

 

 

Inhoud van de statuten en 

reglementen: een leeswijzer 

 

 

Vereniging Buma 

Statuten Vereniging Buma  

De statuten van de Vereniging Buma 

beginnen met de ‘Naam, zetel en duur’ van 

de Vereniging (artikel 1). In artikel 2 leest u 

de omschrijvingen van begrippen die veel in 

de rest van de tekst voorkomen. Het doel 

van de Vereniging Buma is om de belangen 

van muziekauteurs en –uitgevers te 

behartigen. Meer daarover en over de 

middelen die Buma daartoe inzet, staan in 

artikelen 3 tot en met 5. Regels over 

lidmaatschap, bijvoorbeeld over aanmelding, 

beëindiging en voorwaarden, vindt u in 

artikel 6 tot en met 12.  

De Raad van Toezicht van de Vereniging 

bestaat uit negen personen, waarvan drie 

personen onafhankelijk zijn.  

De Raad van Rechthebbenden bestaat uit 

twaalf personen (2019): 8 auteurs en 4 

uitgevers. Bepalingen over de verkiezingen 

van de Raad van Toezicht en de Raad van 

Rechthebbenden, de samenstelling, de 

taken, vergaderingen en bezoldiging zijn 

vastgelegd in artikel 13 tot en met 20d. In 

artikel 13b lid 1 sub a.2 staat bijvoorbeeld 

hoe leden zelf een kandidaat voor de Raad 

van Toezicht kunnen aandragen. Over de 

bevoegdheden van het Bestuur, haar relatie 

tot de Raad van Toezicht en de procedure 

bij de benoeming van het Bestuur, leest u in 

artikel 21 tot en met 24. In deze artikelen 

staat onder andere dat het Bestuur 

personeel aanneemt en dat de 

ledenvergadering, op voordracht van de 

Raad van Toezicht, het Bestuur benoemt. 

Vanaf artikel 25 komt de ledenvergadering 

ter sprake: voor wie is deze toegankelijk? 

Hoe vaak vindt deze plaats? Wanneer zijn 

besluiten rechtsgeldig? Hoe zitten de 

stemprocedures in elkaar?  

Als u meer wilt weten over boekjaren en 

jaarrekeningen, kunt u terecht bij artikel 27. 
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Artikel 28 gaat over de aard en invulling van 

exploitatiecontracten. In artikel 29 leest u 

over de Auditcommissie en de 

Benoemingsadviescommissie  en in artikel 

30 vindt u informatie over de reglementen 

van de Vereniging. Wist u dat deze niet in 

strijd mogen zijn met de statuten? En dat het 

Bestuur ze opstelt? Artikel 31 bevat de 

voorwaarden en procedures bij een 

verandering van de statuten. Artikel 32 

bevat de voorwaarden bij ontbinding van de 

Vereniging. Bij een eventuele ontbinding 

dienen de zaken van de Vereniging 

vereffend te worden; meer daarover in 

artikel 33. Ten slotte behelzen artikel 34 tot 

en met 36 enkele aanvullende bepalingen. 

 

Repartitiereglement Vereniging Buma 

Het repartitiereglement van de Vereniging 

begint met begripsomschrijvingen (artikel1). 

Artikel 2 en 3 bevatten algemene uitleg over 

de repartitie en het reglement. Over de 

grondslagen van de repartitie leest u in 

artikel 4 en 5. Hoe de gelden worden 

verdeeld en hoeveel het gebruik van een 

muziekwerk oplevert, komt ter sprake in de 

artikelen 6, 7 en 8. Artikel 9 en 10 gaan over 

aanvullende uitkeringen, artikel 11 betreft de 

basisuitkering, artikel 12 over betalingen 

door Buma en artikel 13 e.v. over 

bagatellen. In artikel 18 wordt genoemd 

wanneer het reglement in werking treedt. 

Het repartitiereglement bevat verder vijf 

aanhangsels. In aanhangsel I, artikel 1, 

staan de deelgerechtigden in de opbrengst 

van muziekwerken: componisten, 

bewerkers, tekstdichters, tekstbewerkers, 

uitgevers, sub-bewerkers, sub-tekstdichters, 

sub-uitgevers en 

catalogusvertegenwoordigers, hun erven en 

andere rechtsopvolgers. In respectievelijk 

artikel 2 tot en met 8 worden zij en hun 

rechten omschreven. Aanhangsel II gaat 

over de aanmelding van werken. In 

aanhangsel III vindt u informatie over de 

puntentoekenning bij repartitie (waardering 

van muziekwerken). Aanhangsel IV is 

slechts van toepassing op de door Buma 

ontvangen gelden van vóór het boekjaar 

2000. Over de verdeelsleutels voor de 

gelden kunt u uitgebreid lezen in 

Aanhangsel V. Het laatste hoofdstuk van het 

repartitiereglement sluit af met de 

overgangsregeling behorende bij het 

reglement. Deze wordt vermeld in verband  

met mogelijke klachten over boekjaren van 

vóór 2000. 

 

Toelichting Repartitiereglement Vereniging 

Buma 

In de toelichting van het repartitiereglement 

vindt u uitgebreide uitleg bij elk afzonderlijk 

artikel en aanhangsel uit het reglement. Het 

is toegankelijk geschreven en u kunt het 

bijvoorbeeld raadplegen als u nog vragen 

heeft na het lezen van het reglement. 

Daarnaast is het te gebruiken als aanvulling 

op deze inleiding, voor als u nóg meer wilt 

weten over het reglement voordat u het ter 

hand neemt. De toelichting is dus geschikt 

voor iedereen die behoefte heeft aan wat 

context bij de juridische tekst uit het 

reglement zelf.   

 

Exploitatiereglement Vereniging Buma 

In het exploitatiereglement van de 

Vereniging Buma leest u hoe de Vereniging 

omgaat met de exploitatie en handhaving 

van het muziekauteursrecht (artikel 2 en 3). 

Daarnaast bevat het informatie over 

eventuele boetes voor deelnemers, de 

jaarlijkse bijdrage, repartitie en het 

exploitatiecontract (in respectievelijk de 

artikelen 4, 5, 6 en 7). Artikel 8 bespreekt de 

morele rechten van de auteur, artikel 9 

betreft plagiaat en artikel 10 gaat over wat er 

gebeurt als een deelnemer komt te 

overlijden. In artikel 11 leest u over het 

cederen (overdragen) van vorderingen. 

Daarna volgen drie artikelen over de 

rechtsverhouding tussen Buma en de 

deelnemer, bijzondere bepalingen en de 

inwerkingtreding van het reglement. Het 

hoofdstuk sluit af met een toelichting op de 

veranderingen in het exploitatiereglement 

van 2007. 
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In de toelichting op het exploitatiereglement 

treft u een uitgebreidere uitleg van de 

artikelen aan. 

 

Stichting Stemra 

Statuten Stichting Stemra 

De statuten van de Stichting Stemra hebben 

exact dezelfde opbouw als die van de 

Vereniging Buma. In artikel 1 vindt u 

informatie over de “Naam, zetel en duur” 

van de Stichting, in artikel 2 de 

begripsomschrijvingen en in artikel 3 het 

doel en de middelen van de Stichting. De 

artikelen 6 tot en met 12 gaan over 

aangeslotenen, het equivalent van leden bij 

de Vereniging Buma. Vanaf artikel 13 t/m 

artikel 24 is er aandacht voor de 

verschillende organen binnen Stichting 

Stemra, te weten: de Raad van Toezicht, de 

Raad van Rechthebbenden en het Bestuur. 

Zo leest u in artikel 13, lid 3 hoe 

aangeslotenen zelf een kandidaat voor het 

Bestuur kunnen aandragen. Artikel 25 en 26 

bevatten informatie over de Vergadering van 

Aangeslotenen, het equivalent van de 

algemene ledenvergadering bij Buma.  

Als u meer wilt weten over boekjaren en 

jaarrekeningen, kunt u terecht bij artikel 27. 

Artikel 28 gaat over exploitatiecontracten. In 

artikel 29 leest u over de Auditcommissie en 

de Benoemingsadviescommissie. In artikel 

30 vindt u informatie over de reglementen 

van de stichting. Artikel 31 bevat de 

voorwaarden en procedures bij een 

verandering van de statuten. Artikel 32 en 

33 behandelen wat er dient te gebeuren bij 

ontbinding van de Stichting, bijvoorbeeld 

vereffening van de zaken van de Stichting. 

Ten slotte beschrijven artikel 34 tot en met 

36 enkele aanvullende bepalingen. 

Repartitiereglement Stichting Stemra 

Het repartitiereglement van de Stichting 

Stemra begint met begripsomschrijvingen. In 

artikel 2 en 3 is er aandacht voor algemene 

bepalingen over de aard van het reglement 

en de repartitie. Artikel 4 en 5 bevatten de 

grondslag van de repartitie. Over de 

berekening en verdeling van de opbrengsten 

per werk kunt u lezen in artikel 6 en 7. Ten 

slotte gaat artikel 8 over basisuitkeringen, 

artikel 9 over betalingen door de Stichting 

Stemra, artikel 10 tot en met 13 over 

bagatellen en artikel 14 over de 

inwerkingtreding van het reglement.  

Het repartitiereglement bevat vijf 

aanhangsels. In aanhangsel I, artikel 1, 

staan de deelgerechtigden in de opbrengst 

van muziekwerken: componisten, 

bewerkers, tekstdichters, tekstbewerkers, 

uitgevers, sub-tekstdichters, sub-uitgevers 

en catalogusvertegenwoordigers, hun erven 

en andere rechtsopvolgers. In 

achtereenvolgens artikel 2 tot en met 8 

worden zij en hun rechten omschreven. 

Artikel 9 noemt de datum waarop het eerste 

aanhangsel in werking is getreden. 

Aanhangsel II gaat over de aanmelding van 

werken. Aanhangsel III behandelt de 

verdeling van de opbrengsten per werk en 

de bijbehorende verdeelsleutels. Deze zijn 

eenvoudiger dan bij de Vereniging Buma. 

Aanhangsel IV leest u over de 

thuiskopievergoeding, zoals 

overeengekomen met Stichting de 

Thuiskopie. Aanhangsel V betreft de 

leenrechtvergoeding, zoals overeenkomen 

met Stichting Leenrecht. 

Toelichting Repartitiereglement Stichting 

Stemra 

In de toelichting van het repartitiereglement 

vindt u uitgebreide uitleg bij elk afzonderlijk  

artikel en aanhangsel uit het reglement. Het 

is toegankelijk geschreven en u kunt het 

bijvoorbeeld raadplegen als u nog vragen 

heeft na het lezen van het reglement. 

Daarnaast is het te gebruiken als aanvulling 

op deze inleiding, voor als u nog meer wil 

weten over het reglement voordat u het ter 

hand neemt. De toelichting is dus geschikt 

voor iedereen die behoefte heeft aan wat 

context bij de juridische tekst uit het 

reglement zelf. 
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Exploitatiereglement Stichting Stemra 

In het exploitatiereglement leest u hoe de 

Stichting omgaat met de exploitatie en 

handhaving mechanische 

reproductierechten (artikel 2 en 3). 

Daarnaast bevat het reglement informatie 

over eventuele boetes voor deelnemers, de 

jaarlijkse bijdrage, de repartitie en het 

exploitatiecontract (in respectievelijk de 

artikelen 4, 5, 6 en 7). Artikel 8 bespreekt de 

morele rechten van de auteur, artikel 9 

betreft plagiaat en artikel 10 gaat over wat er 

gebeurt als er een deelnemer komt te 

overlijden. In artikel 11 leest u over het 

cederen (overdragen) van vorderingen. 

Daarop volgt een artikel over reglementen 

met betrekking tot de rechtsverhouding 

tussen Stemra en de deelnemer. Artikel 13 

tot en met 15 behandelen bijzondere 

bepalingen en overgangsbepalingen. Het 

artikel daarna gaat over de inwerkingtreding 

van het reglement. Het hoofdstuk sluit af 

met een toelichting op het 

exploitatiereglement van 2007.  

 

In de toelichting op het exploitatiereglement 

vindt u een uitgebreidere uitleg van de 

artikelen. 

 

Vereniging Buma en Stichting Stemra 

 

Indexeringsreglement Vereniging Buma en 

Stichting Stemra 

Het indexeringsreglement bevat de regels 

die de Vereniging en de Stichting hanteert 

bij het aanpassen van de geldbedragen die 

genoemd zijn in de statuten en reglementen. 

U leest in het reglement welke formule 

Buma/Stemra hanteert en hoe de bedragen 

worden afgerond.  

 

Erkenningsreglement 

In het Erkenningsreglement staat vermeld 

aan welke criteria een beroepsverenigingen 

moet voldoen om kandidaten te mogen 

stellen voor de Raad van Toezicht en de 

Raad van Rechthebbenden van 

Buma/Stemra en aan welke criteria ze 

moeten voldoen om in aanmerking te komen 

voor financiële  tegemoetkoming van 

Buma/Stemra.   

 

Reglement op de behandeling van plagiaat-

geschillen tussen deelnemers van Buma en 

Stemra 

Dit reglement begint met 

begripsomschrijvingen en gevolgd door 

bepalingen over de Vaste Commissie 

Plagiaat (VCP) (artikel 2 en 3). Artikel 4 en 5 

beschrijven wanneer iemand een klacht kan 

indienen en hoe de VCP daarmee omgaat. 

De VCP kan een waarborgsom vragen 

voordat ze een klacht in behandeling neemt 

(artikel 6). De procedures die worden 

gevolgd bij de behandeling van een klacht, 

kunt u vinden in artikel 7 tot en met 12. 

Regelgeving over vergoedingen voor VCP-

leden en verbeurd verklaarde 

waarborgsommen staat in artikel 13 en 14. 

Bij het reglement vindt u verder een 

toelichting n.a.v. de aanpassingen in 2007. 

 

 

Reglement geschillencommissie 

In het reglement leest u wat het 

toepassingsgebied van de regeling is, hoe 

de commissie is samengesteld en wordt 

benoemd, hoe een zitting verloopt en wat de 

consequenties zijn van uitspraken van de 

commissie. Behalve het reglement zelf is er 

ook een toelichting opgenomen. Deze 

toelichting is een weergave van de 

bedoeling van de regeling, maar maakt er 

ook integraal deel van uit. De toelichting 

dient tevens als instructie hoe de regeling 

toegepast dient te worden. 
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Reglement geschillencommissie 

In het reglement leest u wat het 

toepassingsgebied van de regeling is, hoe 

de commissie is samengesteld en wordt 

benoemd, hoe een zitting verloopt en wat de 

consequenties zijn van uitspraken van de 

commissie. Behalve het reglement zelf is er 

ook een toelichting opgenomen. Deze 

toelichting is een weergave van de 

bedoeling van de regeling, maar maakt er 

ook integraal deel van uit. De toelichting 

dient tevens als instructie hoe de regeling 

toegepast dient te worden. 

 

E-voting reglement 

In dit reglement treft u de procedureregels 

aan voor het stemmen op afstand (e-voten). 

Indien u stemgerechtigd bent en niet naar 

de ALV van Buma/Stemra kunt komen, maar 

wel wilt stemmen, kunt u gebruikmaken van 

e-voting. Hoe u zich daarvoor opgeeft en 

welke regels daaraan verbonden zijn, vindt u 

in dit reglement. Tevens vindt u in de 

bijbehorende toelichting uitgebreidere 

instructies.  

 

Privacy reglement 

De verwerking en opslag van 

persoonsgegevens is voor Buma/Stemra 

een essentieel onderdeel om haar taken uit 

te voeren. De verwerking en opslag van de 

persoonsgegevens dient dan ook met de 

grootste zorgvuldigheid te gebeuren. In het 

privacy reglement staat beschreven hoe 

Buma/Stemra omgaat met uw 

persoonsgegevens en welke uitgangspunten 

hierbij gelden.  

 

 

 

Reglement Raad van Toezicht  

Dit reglement geeft een nadere invulling aan 

de interne aangelegenheden van de Raad 

van Toezicht, zoals haar takenpakket, de 

samenstelling, haar werkwijze en haar 

geheimhouding. Tevens treft u in het 

reglement de ‘regels’ aan in het geval dat er 

sprake is van (schijn) van 

belangenverstrengeling bij een lid van de 

Raad van Toezicht.  

Daarnaast staat in het reglement de 

werkwijze omschreven van de Raad in 

relatie tot de overige organen en commissie 

van Buma/Stemra.  

 

Reglement Raad van Rechthebbenden 

Dit reglement geeft een nadere invulling aan 

de taakuitoefening en wijze van 

besluitvorming van de Raad van 

Rechthebbenden, mede in relatie tot het 

Bestuur en de Raad van Toezicht.  


