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REPARTITIE BESLUIT GRAFISCHE REPRODUCTIERECHTEN STEMRA 
 

Besluit vastgesteld door het bestuur van Stemra op 18 juni 2014  
als bedoeld in artikel 6, sub e van het Repartitiereglement Stemra 

 
 
Overwegingen 
 
1. Stemra zal voor de verdeling van het beschikbare bedrag per Rubriek zoveel mogelijk gebruik 
maken van en/of aansluiting zoeken bij de bestaande gebruikelijke door Buma resp. Stemra 
gehanteerde methodieken en/of bij met die methodieken verkregen marktgegevens en andere 
verdeelgegevens. De activiteiten van Musicopy kunnen worden ondergebracht in Stemra met 
handhaving van specifieke Musicopy aspecten (zoals een bepaald Commissiepercentage voor 
reguliere activiteiten en een 100% verdeling aan uitgevers) en zullen in lijn worden gebracht met 
de Buma/Stemra werkwijze cq. marktbewerking. Zo zal Buma in de besprekingen met koren e.d. 
ook over Stemra’s Musicopy aandeel onderhandelen. Stemra’s werkzaamheden worden jaarlijks 
geëvalueerd in welk verband mede gekeken wordt naar de kosten/opbrengsten verhoudingen en 
de Commissiepercentages.  
 
2. Van oudsher exploiteert Stemra alleen rechten voor de bij Stemra aangesloten 
rechthebbenden. Stemra verdeelt de door Stemra geïncasseerde vergoedingen dan ook alleen 
onder de aangesloten deelnemers. Maar Stemra’s verdeling inzake Grafische reproductierechten 
betreft ook niet aangesloten rechthebbenden, omdat Stemra ook optreedt als een van de 
verdeelorganisaties voor vergoedingen die geïncasseerd worden door bij wet ingestelde incasso 
organisaties zoals Stichting Leenrecht die ook vergoedingen voor Grafische reproductierechten 
incasseert voor rechthebbenden die niet bij Stemra zijn aangesloten. 
 
3. Inzake de incasso en verdeling van de wel door Stemra zelf geïncasseerde vergoedingen 
(primaire incasso) voor Grafische reproductierechten  en inzake de bij Stemra aangesloten 
rechthebbenden zijn de statuten, de standaard exploitatiecontracten, het Repartitiereglement en 
Aanhangsel 2, de overige reglementen, alsmede de stichtingsbesluiten van Stemra van 
toepassing. 
 
4. Inzake de verdeling van de niet door Stemra zelf geïncasseerde vergoedingen (secundaire 
incasso) voor Grafische reproductierechten voor aangesloten rechthebbenden geldt hetzelfde als 
sub 3 behoudens bijzondere voorwaarden die of zijn opgelegd door wettelijke incasso 
organisaties (zoals Stichting Leenrecht) of zijn overeengekomen met namens of ten behoeve van 
Stemra incasserende organisaties (zoals buitenlandse zusterorganisaties). 
 
5. Inzake de verdeling van de al dan niet door Stemra zelf geïncasseerde vergoedingen (primaire 
en secundaire incasso) voor Grafische reproductierechten voor niet-aangesloten rechthebbenden 
gelden de bepalingen van dit Besluit, alsmede de bepalingen van de reglementen, contracten en 
stichtingsbesluiten van Stemra die voor alle rechthebbenden (hebben te) gelden, omdat de 
exploitatie van hun rechten en administratieve verwerking ervan – van af het eerste contact 
inzake bijv. opgave naam, adres, etc. tot en met klachtafhandeling – collectief geschiedt, 
behoudens de bijzondere voorwaarden opgelegd door wettelijke incasso organisaties (zoals 
Stichting Leenrecht) resp. overeengekomen met namens of ten behoeve van Stemra 
incasserende organisaties (zoals buitenlandse zusterorganisaties). 
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Algemene bepalingen 
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
 
In dit Besluit wordt verstaan onder: 
 
a. Grafisch reproductierechten: de grafische reproductierechten als bedoeld in artikel 1, sub c3 

en c4 van het Repartitiereglement van Stemra, zie bijlage 2. 
 

b. Aangesloten rechthebbenden:  
de belanghebbenden bij Grafische reproductierechten die in de hoedanigheid van uitgever of 
uitgeversbedrijf een exploitatiecontract inzake Grafische reproductierechten met Stemra 
hebben  gesloten 1. 

 
c. Niet-aangesloten rechthebbenden:  

de belanghebbenden bij Grafische reproductierechten die geen exploitatiecontract inzake 
Grafische reproductierechten met Stemra hebben gesloten, maar wel aanspraak kunnen 
maken 2 op door Stemra ter nadere verdeling ontvangen gelden terzake van Grafische 
reproductierechten. 

 
d. Rechthebbenden : Aangesloten rechthebbenden en Niet-aangesloten rechthebbenden. 

 
e. Primaire incasso: door Stemra zelf geïncasseerde vergoedingen. 

 
f. Secundaire incasso: door andere organisatie geïncasseerde vergoedingen die Stemra heeft 

ontvangen ter nadere verdeling door  Stemra. 
 

g. CvTA: College van Toezicht collectieve beheersorganisatie Auteurs- en naburige rechten. 
 
h. Rubriek: de als eenheid te reparteren combinatie van bepaalde hoeveelheid geld  en bepaalde 

soort en hoeveelheid muziekgebruik. 
 
i. Rekening: de in artikel 3 van het Repartitiereglement bedoelde administratie eenheid om 

hoeveelheid geld van bepaald soort muziekgebruik te verzamelen. 
  
j. Commissiepercentage: het percentage dat overeenkomstig artikel 9 lid 3 Stemra 

Repartitiereglement niet wordt uitgekeerd, maar wordt ingehouden ter dekking van de kosten 
van Stemra’s werkzaamheden (zie ook overweging 1 Besluit). 

 
k. Besluit: Repartitiebesluit Grafische Reproductierechten Stemra,  als bedoeld in artikel 6, sub e 

van het Repartitiereglement Stemra, vastgesteld door het bestuur van Stemra op 1 mei 2013. 
 
l. CBO: Collectieve Beheers Organisatie. 

 
m. Bladmuziek: bladmuziek als bedoeld in artikel 2, sub p van de statuten van Stemra (elke 

denkbare grafische weergave van muziekwerken en/of muzieknotaties van muziekwerken 
met of zonder woorden en/of afzonderlijke liedteksten, verschenen in geschreven, gedrukte of 
andere vorm, waaronder in elk geval – maar niet bij uitsluiting – wordt begrepen papieren 
en/of andere digitale/ elektrische vormen van uitgaven en/of projectie). 

 
 
 
 
                                                   
1 Definitie van Aangesloten rechthebbende is naar analogie van art. 1 sub i Repartitiereglement Stemra. 
2 Aanspraak kunnen maken. Dit kan zich voordoen bij Secundaire incasso die Stemra van een andere CBO heeft ontvangen 
ter verdeling onder zowel Aangesloten als Niet-aangeslotenen rechthebbenden conform wettelijk voorschrift en/of 
contractuele afspraak tussen Stemra en de andere CBO.  
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Artikel 2: Systematiek 
 
1. Dit Besluit regelt de nadere verdeling van de gedurende enig boekjaar door Stemra uit hoofde 
van Grafische reproductierechten ontvangen gelden die worden verantwoord als “Overige 
rekeningen” als bedoeld in artikel 3, lid 1 van het Repartitiereglement van Stemra.  
 
2. Stemra zal voor de verdeling van het beschikbare bedrag per Rubriek zoveel mogelijk gebruik 
maken van en/of aansluiting zoeken bij de bestaande gebruikelijke door Buma resp. Stemra 
gehanteerde methodieken en/of bij met die methodieken verkregen marktgegevens en andere  
verdeelgegevens, tenzij een andere wijze van verdeling is voorgeschreven door of afgesproken 
met een incasso organisatie die zelfstandig en/of namens Stemra een vergoeding voor Grafische 
reproductierechten incasseert en ter nadere verdeling aan Stemra betaalt, in welk geval Stemra 
de voorgeschreven en/of afgesproken methodiek hanteert. 
 
3. Indien het gebruik maken van en/of aansluiting zoeken bij de gebruikelijke wijze van verdeling 
door Buma resp. Stemra als bedoeld in artikel 2 lid 2  van dit Besluit onmogelijk of voor de 
betrokken Rechthebbenden uit het oogpunt van rechtvaardige verdeling evident onredelijk is, zal 
Stemra - mits het voor de betreffende Rubriek nagestreefde Commissiepercentage niet wordt 
overschreden - de verdeling zoveel mogelijk baseren op het daadwerkelijke gebruik van 
verveelvoudigingen en/of openbaarmakingen van Bladmuziek op titelbasis opdat Titelspecifiek 
(d.w.z. uitkeren per titel i.p.v. op referentierepertoire resp. steekproefbasis, e.d.) kan worden 
uitgekeerd, dan wel zal Stemra in de wijze van verdelen zoveel mogelijk op een andere wijze 
aansluiten bij en/of een afspiegeling vormen van de mate waarin de betreffende Bladmuziek en 
muziekwerken feitelijk zijn verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.   
 
4. Ter zake van de op het eind van lid 3 bedoelde  andere wijze van verdelen (indien de 
gebruikelijke Buma/Stemra wijze onmogelijk of evident onredelijk is)  zal Stemra bij de verdeling 
van een Rubriek aanknopen bij bijvoorbeeld (niet limitatief) het aantal bekende Rechthebbenden, 
het aantal bekende titels, verkoopcijfers, bij Buma en/of  Stemra bekende marktaandelen van 
Rechthebbenden bij wijze van referentiegebruik, het daadwerkelijk gebruik van Bladmuziek, de 
aard en omvang van de Bladmuziek zelf, en de verkoopprijs van Bladmuziek. 
 
5. Voor de concrete uitwerking van de bovenomschreven systematiek wordt verwezen naar 
artikel 11 van dit Besluit. 
 
Artikel 3: Commissiepercentage 
 
Stemra zal over de in artikel 2 lid 1 van dit Besluit ontvangen gelden  - ingeval van de 
Leenrechtvergoeding  resp. Thuiskopievergoeding in overleg met de Stichting Leenrecht resp. 
Stichting Thuiskopie -  een door het bestuur van Stemra per Rubriek vast te stellen 
Commissiepercentage kunnen inhouden ter dekking van de kosten in verband met de voor die 
Rubriek verrichte exploitatiewerkzaamheden, van de verdeling van gelden binnen die Rubriek en 
van het algemeen beheer. 
 
Artikel 4: binnen 3 jaar na incassojaar verdeeld hebben 
 
Stemra zal zich inspannen zo mogelijk binnen één kalenderjaar – te rekenen vanaf 31 december 
van het kalenderjaar van ontvangst door Stemra - en uiterlijk binnen 3 kalenderjaren – te rekenen 
vanaf  31 december van het kalenderjaar van inning door de desbetreffende incasserende CBO  
– tot verdeling van het voor verdeling beschikbare bedrag onder de bij haar Aangesloten 
rechthebbenden en bekende Niet-aangesloten rechthebbenden over te gaan. 
 
Artikel 5: reservering in eerste 3 jaren resp. in 4de en 5de jaar 
 
1. Het bestuur kan in de drie kalenderjaren volgend op het kalenderjaar van inning door de 
desbetreffende incasserende CBO een percentage vaststellen ter reservering voor in die periode 
opkomende klachten van Rechthebbenden.  
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2. Het bestuur kan na de drie kalenderjaren als bedoeld in lid 1 een redelijke en ten genoegen 
van het CvTA gemotiveerde reservering gedurende maximaal twee kalenderjaren (4de resp. 5de 
kalenderjaar)  aanhouden voor in die periode opkomende claims van Niet-aangesloten 
rechthebbenden. 
 
Artikel 6 : aanspraak maken en verval van aanspraken 
 
1.Indien een Aangesloten rechthebbende niet binnen drie kalenderjaren volgend op het 
kalenderjaar van inning door de desbetreffende incasserende CBO aanspraak heeft gemaakt op 
de desbetreffende vergoeding, vervalt - in afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 12, lid 2 van 
het Stemra Repartitiereglement en artikel 5, lid 4 van het standaard exploitatiecontract - die 
aanspraak van de Aangesloten rechthebbende op de desbetreffende vergoeding.  
 
2.Indien een Niet-aangesloten rechthebbende niet binnen vijf jaren – te rekenen vanaf het 
moment waarop Stemra de gebruikelijke uitkering van de desbetreffende vergoedingen aan 
Aangeslotenen rechthebbenden heeft verricht - aanspraak heeft gemaakt op de desbetreffende 
vergoeding vervalt die aanspraak van de Niet-aangesloten rechthebbende op de desbetreffende 
vergoeding.  
 
Artikel 7 : pro rata uitkeren na verval van aanspraken 
 
1.De vergoedingen die niet binnen de periode van drie kalenderjaren als bedoeld in artikel 5, lid 1 
en artikel 6, lid 1 van dit Besluit beschikbaar kunnen worden gesteld, en die niet zullen worden 
toegevoegd aan de reservering voor het 4de en 5de kalenderjaar als bedoeld in artikel 5 lid 2 van 
dit Besluit, worden in het eerstvolgende kalenderjaar toegevoegd aan de voor alle 
Rechthebbenden voor Repartitie beschikbare gelden 3. 
 
2.De gelden die zijn gereserveerd voor opkomende claims gedurende maximaal twee 
kalenderjaren (4de  resp. 5de kalenderjaar), als bedoeld in artikel 5, lid 2 van dit Besluit, worden, 
voor zover geen claims zijn opgekomen in die periode,  in het eerstvolgende kalenderjaar (6de 
kalenderjaar) toegevoegd aan de voor alle Rechthebbenden voor Repartitie beschikbare gelden.  
 
 
Artikel 8 : uitkering aan Niet-aangesloten rechthebbenden bij naclaim 
 
Gelden zullen worden uitgekeerd aan Niet-aangesloten rechthebbenden in het kalenderjaar 
volgend op het kalenderjaar waarop de navordering (claim) bij Stemra is ingediend en deze 
navordering gegrond blijkt.  
 
Artikel 9 : percentage van reservering  
 
Voor wat betreft het bedrag dat wordt ontvangen uit hoofde van Grafisch reproductierechten vindt 
de verdeling plaats met inachtneming van door het bestuur nader vast te stellen regels.4 Het 
bestuur stelt de reserveringspercentages als bedoeld in artikel 5 op : 
- “..” % voor Aangesloten rechthebbenden voor de duur van “..” jaar (o.g.v. art.5, lid 1) 
- “..” % voor Niet-aangesloten rechthebbenden (waaronder inzake Leenrecht- en 

Thuiskopievergoeding)  voor de duur van “..” jaar (o.g.v.. art. 5, lid 2). 
 
 
Artikel 10: contact gegevens Niet-aangesloten rechthebbenden 
 
Indien en voor zover het gaat om de verdeling van de wettelijke (leenrecht)vergoedingen 
bestemd voor Niet-aangesloten rechthebbenden, zal Stemra zich inspannen de contactgegevens 
van deze rechthebbenden te achterhalen om tot uitkering te kunnen overgaan.  
                                                   
3 Zie artikel II-5 sub d en e van Keurmerkcriteria versie 4-2014 
4 Zie artikel 12 lid 7 jo artikel 6 sub e Repartitiereglement Stemra 
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Artikel 11: nadere verdeling in bijlage 1 
 
De nadere verdeling van de Rubrieken geschiedt voorts op de wijze als bepaald in Bijlage 1. 
 
Artikel 12: geschillenregeling 
 
1. Rechthebbenden kunnen op de gebruikelijke wijze commentaren op afrekeningen en klachten 
over de service van Stemra indienen. 
 
2.Rechthebbenden met klachten over besluiten van bestuur en directie kunnen een beroep doen 
op de geschillenregeling van Buma/Stemra als gepubliceerd op de website van Buma/Stemra en 
zij kunnen dat voorleggen aan de Geschillencommissie Buma/Stemra. 
 
Artikel 13: inwerkingtreding en duur 
 
1. Dit Besluit is vastgesteld op 1 mei 2013 en treedt in werking (met onmiddellijke ingang). 
 
2. Dit Besluit heeft betrekking op door Stemra vanaf 1 januari 2011 geïncasseerde en ontvangen 
vergoedingen voor Grafische reproductierechten, behoudens t.a.v. reeds door Stemra verrichte 
distributies.  
 
3. Dit Besluit is bedoeld om te gelden gedurende een periode van in 5 gehele kalenderjaren 
geïncasseerde en ontvangen gelden d.w.z. voor incasso tot en met 31 december 2016.  
 
4. Dit Besluit kan jaarlijks gewijzigd worden. 
 
5. In het jaar 2015 zal Stemra evalueren of deze exploitatie voor Stemra meerwaarde oplevert. 
 
6.Dit besluit is laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur van Stemra d.d. 18 juni  2014. 
 
7.De in het vorige lid van dit artikel bedoelde wijziging treedt in werking met ingang van de 
distributies die plaats vinden na de datum van bestuursbesluit als genoemd in het vorige lid. 
 

--//--
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Bijlage 1 als bedoeld in artikel 11 van het  Repartitie Besluit Grafische Reproductierechten 
Stemra, versie 2014 
 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen  
a. LRCW: LeenRecht Complete muziek Werken: complete orkest- en/of koormaterialen, 

bestaande uit een partituur (een dirigeerpartij) met tenminste 20 losse partijen/stemmen. 
Dit betreft ook arrangementen (bewerkingen) van oorspronkelijke materialen.  

b. LRG: LeenRecht Geschriften: geschriften waarop in enigerlei leesbare vorm muziekwerken 
ten behoeve van de uitvoering zijn vastgelegd, zoals partituren. 

c. Buma Algemene Rechten distributie: de distributie van Buma inzake Algemene Rechten 
zoals die plaats vindt in de maand oktober van ieder jaar. 

d. Artikel: een van de artikelen als bedoeld in deze bijlage tenzij anders aangegeven. 
 
Artikel 2. Soorten verdelingen 
1.  De verdeling van een Primaire incasso Categorie met een bruto incasso van € 100.000,- of 

meer geschiedt op de wijze als bepaald in de Artikelen 4 tot en met 15 van deze bijlage, 
tenzij de verdeling op grond van Artikel 3 van toepassing is (algemene uitvoeringen, 
versnelde uitkering). 

2. De verdeling van een Primaire incasso Categorie met een bruto incasso van minder dan € 
100.000,- geschiedt - tenzij de verdeling op grond van Artikel 3 (algemene uitvoeringen, 
versnelde uitkering) van toepassing is - door de desbetreffende incassi samen te voegen 
en uit te keren in één afrekening op basis van de Buma Algemene Rechten distributie en 
met inachtneming van de wijze van verdelen als omschreven in Artikel 15 (o.a. relatieve 
aandeel) 

3. De verdeling van een Secundaire incasso Categorie geschiedt op de wijze als bepaald in  
Artikel 16. 

 
Artikel 3. Algemene Uitvoeringen, versnelde uitkering 
1. De verdeling van de incasso van een optreden in de Categorie ‘Algemene Uitvoeringen’ 

geschiedt titel specifiek op basis van de repertoire opgave van het optreden waarvoor een 
licentie is afgesloten mits voldaan is aan de vereisten van de leden 2 en 3. 

2. Via bestuursbesluit van Stemra kan voor een optreden versneld worden uitgekeerd en 
binnen 28 dagen na ontvangst van incasso en repertoire worden afgerekend tegen een 
administratiekostenpercentage van 10%, mits tevens wordt voldaan aan alle andere 
vereisten als bedoeld in lid 3. 

3. Voor een versnelde uitkering van optredens op basis van bestuursbesluit gelden de 
volgende vereisten:  
a. De verwachte  bruto incasso Grafische reproductierechten voor het optreden moet 

minstens € 50.000,- zijn.  
b. De aanmelding moet 28 dagen voor het optreden bij Buma/Stemra binnen zijn. 
c. De betaling van het geld moet minimaal binnen 28 dagen na het optreden ontvangen 

zijn. 
d. De voorlopige opgave van de hoofd act, en dat van de support act (indien van 

toepassing), moet minimaal binnen 1 week voor het optreden ontvangen zijn. 
e. De dienstverlening is slechts bedoeld voor een op zichzelf staand optreden met 

eventueel een voorprogramma. Optredens op festivals en dergelijke kunnen niet 
versneld (als bedoeld in lid 2) afgerekend worden 

f. De aanvrager van een versnelde uitkering wordt gevraagd de afstemming met overige 
belanghebbenden van de aanvraag te bevestigen. 

 
Artikel 4. Algemene Uitvoeringen 
De verdeling van de incasso Categorie Algemene Uitvoeringen – de incasso van optredens met 
een versnelde uitkering conform Artikel 3 niet meegerekend - geschiedt op basis van aandelen 
van Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in de door Buma gehanteerde 
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muziekgebruiksopgaven van optredens in de zin van artikel 6 sub 2 onderdeel A Buma 
repartitiereglement. 
 
Artikel 5. Koren 
1. De verdeling van de incasso Categorie ‘Koren’ geschiedt op basis van de aandelen van de  

Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in de distributiecategorie in de 
Buma Algemene Rechten distributie betreffende koren als bedoeld in lid 2. 

2. Koren worden ten tijde van invoering van dit Besluit (2013) in de Buma Algemene Rechten 
distributie afgerekend in de Buma categorie CZ, Zang & Accordeonmuziek, op basis van 
opgave van gespeeld repertoire tijdens uitvoeringen door amateur zangkoren en 
accordeon- en mandoline-orkesten. 

 
Artikel 6. Orkesten 
1. De verdeling van de incasso Categorie ‘Orkesten’ geschiedt op basis van een combinatie 

van aandelen van Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in enerzijds de 
distributiecategorie in de Buma Algemene Rechten distributie betreffende orkesten, als 
bedoeld in lid 2 waarvoor incasso is ontvangen voor Grafische reproductierechten en 
anderzijds de LRCW repartitie.  

2. Orkesten worden ten tijde van invoering van dit Besluit (2013) in de Buma Algemene 
Rechten distributie afgerekend in de Buma Categorie HF, Harmonie & Fanfare muziek, op 
basis van opgave van gespeeld repertoire tijdens uitvoeringen door amateur harmonie & 
fanfare orkesten, brassbands en drumbands. 

3. De aandelen van Grafische reproductierechten uitgeverijen in de distributiecategorie in de 
Buma Algemene Rechten distributie betreffende orkesten respectievelijk de LRCW 
repartitie tellen elk voor 50 % mee in de verdeling van de incasso Categorie ‘Orkesten’. 

 
Artikel 7. Muziekscholen 
1. De verdeling van de incasso Categorie ‘Muziekscholen’ geschiedt op basis van een 

combinatie van aandelen van Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in 
enerzijds de door Buma gehanteerde muziekgebruiksopgaven van live optredens en 
anderzijds de LRG repartitie. 

2. De aandelen van Grafische reproductierechten uitgeverijen in de door Buma gehanteerde 
muziekgebruiksopgaven van live optredens en respectievelijk de LRG repartitie tellen elk 
voor 50 % mee in de verdeling van de incasso Categorie ‘Muziekscholen’. 

 
Artikel 8. Karaoke Afspeelplaatsen 
De verdeling van de incasso Categorie ‘Karaoke Afspeelplaatsen’ geschiedt op basis van 
aandelen van Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in de door Buma 
gehanteerde muziekgebruiksopgaven van live optredens. 
 
Artikel 9. Liedteksten op TV 
De verdeling van de incasso Categorie ‘Liedteksten op TV’ geschiedt op basis van aandelen van 
Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in de door Buma afgerekende TV 
programma’s waarvan de omroepen aangeven dat deze programma’s liedteksten vertonen. 
 
Artikel 10. Online 
De verdeling van de incasso Categorie ‘Online’ geschiedt op basis van de aandelen van de 
Grafische reproductierechten uitgeverijen die voorkomen in de bij Buma Algemene Rechten 
distributie afgerekende landelijke radiozenders. 
 
Artikel 11. Leenrecht Geschriften (LRG) 
1. De verdeling van de incasso Categorie ‘LRG’ geschiedt op basis van uitleencijfers van 

Stichting Leenrecht. 
2. Stemra legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan Stichting Leenrecht over de wijze 

waarop de Leenrechtvergoeding over een bepaald kalenderjaar onder de rechthebbenden 
is verdeeld conform het reglement van rapportage van de aanwijzingsovereenkomst en 
voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. 
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Artikel 12. Leenrecht Complete muziek Werken (LRCW) 
1. De verdeling van de incasso Categorie ‘LRCW’ geschiedt op basis van uitleencijfers van 

Stichting Leenrecht.  
2. Stemra legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan Stichting Leenrecht over de wijze 

waarop de Leenrechtvergoeding over een bepaald kalenderjaar onder de rechthebbenden 
is verdeeld conform het reglement van rapportage van de aanwijzingsovereenkomst en 
voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. 

 
Artikel 13. Stichting PRO, Stichting REPRO 
De verdeling van de incasso Categorieën ‘Stichting PRO’ en ‘Stichting REPRO’ geschiedt door 
de voor verdeling beschikbare bedragen in twee gelijke delen te verdelen en toe te voegen aan 
de voor verdeling beschikbare bedragen voor de repartitie LRG respectievelijk de repartitie 
LRCW. 
 
Artikel 14. Publicaties (bloemlezing, bundel, periodiek) 
De verdeling van de incasso Categorie ‘Publicaties’ geschiedt titel specifiek, door verdeling van 
het voor een publicatie geïncasseerde bedrag – na aftrek van kosten, e.d. - over de door de 
aanvrager van de licentie opgegeven titels behorend bij die publicatie. 
 
Artikel 15. Primaire incasso 
1. De verdeling van de door Stemra zelf geïncasseerde vergoedingen (primaire incasso) voor 

Grafische reproductierechten geschiedt, gedurende de periode dat er geen eigendoms- en 
(sub)uitgave-administratie ter zake van Grafische reproductierechten door Stemra wordt 
bijgehouden, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 tot en met 4. 

2. De verdeling van de incasso binnen elke Categorie wordt gebaseerd op de afrekening van 
Buma ter zake van dat deel van uitvoerend recht zoals dat voor de desbetreffende 
Categorie is omschreven in Artikel 2, lid 2 en Artikelen 4 tot en met 14. Bij deze verdeling 
wordt de (sub)uitgever die zich voor Grafische reproductierechten bij Stemra heeft 
aangesloten geacht te beschikken over de Grafische reproductierechten van alle werken 
waarvoor deze voor het uitvoerend recht bij Buma is aangesloten. 

3. Het aandeel van een Grafische reproductierechten (sub)uitgever binnen de betreffende 
Categorie is gelijk aan zijn relatieve aandeel binnen de in lid 2 bedoelde Buma afrekening 
m.b.t. de betreffende Categorie. Bij het bepalen van deze aandelen, worden aandelen van 
(sub)uitgevers die niet voor Grafische reproductierechten bij Stemra zijn aangesloten niet  
meegewogen. 

4. Het bepaalde in dit Artikel is op analoge wijze van toepassing op de verdeling van de 
incasso Categorie inzake Algemene Uitvoeringen als bedoeld in de Artikel 3. 

 
Artikel 16. Secundaire incasso 
1. De verdeling van de niet door Stemra zelf geïncasseerde vergoedingen (secundaire 

incasso) voor Grafische reproductierechten geschiedt, gedurende de periode dat er geen 
eigendoms- en (sub)uitgave-administratie ter zake van Grafische reproductierechten door 
Stemra wordt bijgehouden, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3. 

2. De ontvangen vergoedingen van Stichting PRO en Stichting REPRO worden gelijkelijk 
toegevoegd aan de ontvangen incasso voor LRG en LRCW. Deze gelden worden 
vervolgens verdeeld zoals beschreven in lid 3. 

3. De Leenrecht Categorieën worden afgerekend op basis van door Stichting Leenrecht 
aangeleverde uitleencijfers, inclusief bijbehorende rechthebbenden betreffende de 
Grafische reproductierechten. 

 
Artikel 17. Inwerkingtreding 
1.  Deze bijlage is laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur van Stemra d.d. 18 juni  

2014. 
2.  De in het vorige lid van dit artikel bedoelde wijziging treedt in werking met ingang van de 

distributies die plaats vinden na de datum van bestuursbesluit als genoemd in het vorige 
lid. 
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Bijlage 2 bij Repartitie Besluit Grafische Reproductierechten 

 

Repartitiereglement van de Stichting Stemra 
als bedoeld in artikel 29, lid 3 van de statuten van de Stichting Stemra, laatstelijk gewijzigd 
op de vergadering van aangeslotenen van 16 mei 2012. 
 
Begripsomschrijvingen 
Artikel 1 
In dit reglement en de bijbehorende Aanhangsels wordt verstaan onder: 
a. Stemra: de Stichting Stemra, gevestigd te Amstelveen; 
b. Buma: de Vereniging Buma, gevestigd te Amstelveen; 
c1. mechanische reproductierechten: de rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag 
of wettelijke regeling waar ook ter wereld toekomende aan de auteur of zijn 
rechtverkrijgenden met betrekking tot het vastleggen van auteursrechtelijk beschermde 
werken op geluids- en/of beelddragers en/of het (doen) verveelvoudigen op geluids- en/ 
of beelddragers van vastgelegde werken en/of het ter beschikking stellen daarvan aan 
derden, een en ander in de ruimste zin van het woord en ongeacht de wijze waarop de 
vastlegging en/of de verveelvoudiging en/of de terbeschikkingstelling geschiedt. 
c2. Voor de toepassing van de statuten en reglementen worden onder mechanische 
reproductierechten mede begrepen de grafische reproductierechten, tenzij uit de aard 
van de exploitatie en repartitie omtrent de grafische reproductierechten inzake Bladmuziek 
en/of mechanische reproductierechten als bedoeld onder f3 resp. c1 anders voortvloeit of 
ongewijzigde toepassing van dit sub c2 redelijkerwijze niet mag worden verwacht in welk 
geval het bestuur o.g.v. artikel 34 van de statuten beslist. 
c3. grafische reproductierechten: de rechten en/of aanspraken krachtens wet, verdrag of 
wettelijke regeling waar ook ter wereld toekomende aan de uitgever of zijn 
rechtverkrijgenden ter zake van de verveelvoudiging  en/of openbaarmaking van 
Bladmuziek, in welke vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot: 
a) papieren, elektronische, analoge of digitale vorm, en verspreid via of verschenen 
in of op alle reeds bestaande en in de toekomst nog te ontwikkelen informatiedragers 
en media, zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – internet, bestanden, cd’s, cd-r’s, dvd-
r’s, minidisk, laserdisk, partituren, boeken, bundels, bloemlezingen, tijdschriften, kranten, 
folders, artikelen en overige publicaties, maar met uitzondering van de verkoop en verhuur 
van Bladmuziek (zijnde de aan de uitgever toekomende primaire exploitatierechten), althans 
voor zover bedoelde verkoop en verhuur geen betrekking hebben op de grafische 
reproductierechten als hierna bedoeld onder b, c, en d, en c4 (zijnde de aan Stemra 
toekomende secundaire exploitatierechten);  
b) beeld- en televisieschermen en/of (andere) vormen van (licht)projectie, ten behoeve van 
bijv. televisieprogramma’s, evenementen en bijeenkomsten; 
c) (gedeelten van) Bladmuziek zoals vastgelegd in de bij de uitgever bekende 
bloemlezingsregeling Bladmuziek (of de opvolger daarvan), de karaokeregeling (of de 
opvolger daarvan), de internetregeling (of de opvolger daarvan) en ten behoeve van 
orkesten en/of koren ingevolge de door Stemra aangeboden licenties in het kader 
van de regeling additioneel kopiëren (of de opvolger daarvan); 
d) vormen van openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen die verband houden met de 
uitoefening van secundaire rechten, als nader omschreven onder lid c4, een en ander 
in de ruimste zin van het woord en ongeacht de wijze waarop de openbaarmaking 
en/of de vastlegging en/of de verveelvoudiging en/of de terbeschikkingstelling 
geschiedt. 
c4. Onder grafische reproductierechten worden mede verstaan o.a .: 
a) reprorechtvergoedingen m.b.t. de aan de uitgever en/of de door deze vertegenwoordigde 
auteurs toekomende vergoedingen m.b.t. Bladmuziek op grond van de reprorechtregeling 
ex artikel 16h t/m 16m Auteurswet; 
b) leenrechtvergoedingen m.b.t. de aan de uitgever en/of de door deze vertegenwoordigde 
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auteurs toekomende vergoedingen m.b.t. Bladmuziek op grond van de leenrechtregeling 
ex artikel 15c t/m 15g Auteurswet 1912; 
c) thuiskopiegelden voor bladmuziek op blanco dragers ex artikel 16c Auteurswet, 
d. labelinformatie: de aanmelding door een producent die de gegevens bevat over een 
bepaalde geluids- en/of beelddrager, met name wat betreft de werken die daarop 
mechanisch zijn of worden geproduceerd; 
e. werk: werk van letterkunde, wetenschap of kunst; 
f1 repertoire: het totaal van de werken ten aanzien waarvan een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon of het moment van het sluiten van het exploitatiecontract over hetzij de 
mechanische reproductierechten, hetzij recht op betaling uit hoofde van de mechanische 
reproductierechten beschikt en alle werken, die hij tijdens de duur van bedoeld contract zal 
maken of ten aanzien waarvan hij tijdens de duur van bedoeld contract hetzij mechanische 
reproductierechten, hetzij een recht op betaling uit hoofde van de mechanische 
reproductierechten zal verwerven;  
f2. Voor de toepassing van de statuten en reglementen worden onder ‘werken’ mede 
begrepen Bladmuziek, tenzij uit de aard van de exploitatie en repartitie omtrent Bladmuziek 
en/of mechanische reproductierechten als bedoeld onder f3 resp. c1 anders voortvloeit of 
ongewijzigde toepassing van dit lid f2 redelijkerwijze niet mag worden verwacht in welk geval 
het bestuur o.g.v. artikel 34 van de statuten beslist.  
f3. Bladmuziek: elke denkbare grafische weergave van muziekwerken en/of muzieknotaties 
van muziekwerken met of zonder woorden en/of afzonderlijke liedteksten, verschenen in  
geschreven, gedrukte of andere vorm, waaronder in elk geval – maar niet bij uitsluiting – 
wordt begrepen papieren en/of andere digitale/elektrische vormen van uitgaven en/of 
projectie.  
g. toestemming: ieder door of namens de rechthebbende(n) verleende autorisatie of 
vergunning tot het aanbrengen van wijzigingen in of toevoegingen aan een werk alsmede de 
door een daartoe bevoegde uitgever verleende toelating tot sub-uitgave van een door hem 
uitgegeven werk;  
h. auteur: componist, tekstdichter en ieder ander natuurlijk persoon, die maker is van een 
werk;  
i. deelnemer: de belanghebbende bij mechanische reproductierechten, die hetzij in de 
hoedanigheid van auteur of zijn rechtverkrijgende, hetzij in de hoedanigheid van uitgever of 
uitgeversbedrijf een exploitatiecontract met Stemra heeft gesloten; 
j. licentie: de door Stemra aan derden verleende auteursrechtelijke toestemming tot het 
mechanisch reproduceren van werken uit haar repertoire. 
k. rechtsopvolger:  
a. een natuurlijk persoon die mechanische reproductierechten krachtens erfrecht (d.w.z. 
als erfgenaam of legataris) van een auteur heeft verkregen, 
b. opvolgende erfgenamen en/of legatarissen,  
c. een besloten of naamloze vennootschap met statuten die bepalen dat de aandelen op 
naam luiden welke vennootschap rechtverkrijgende is van het gehele repertoire van 
de auteur of zijn sub b genoemde rechtsopvolger welke auteur of rechtsopvolger 
ten minste negentig procent (90%) van de geplaatste aandelen houdt, dan wel  
d. andere rechtspersonen die voldoen aan door het bestuur bij reglement vast te stellen 
voorwaarden. 
 
Algemeen 
Artikel 2 
Dit reglement regelt de verdeling en betaling van de door Stemra uit hoofde van 
mechanische reproductierechten ontvangen gelden, jaarlijks vastgesteld ingevolge de 
jaarrekening. Het is genaamd Repartitiereglement. 
Artikel 3 
1. De gedurende enig boekjaar door Stemra uit hoofde van mechanische reproductierechten 
ontvangen gelden worden, na aftrek van reserveringen en voorzieningen, rekening houdend 
met de oorsprong der gelden, verantwoord op tenminste drie rekeningen. De eerste wordt 
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gevormd door de ontvangen gelden in verband met licenties ter zake van voor de handel 
bestemde geluids- en/of beelddragers. De tweede bestaat uit de van omroeporganisaties 
ontvangen gelden, betrekking hebbende op door die omroeporganisaties ten behoeve van 
hun radio- en televisie-uitzendingen vastgelegde werken. De overige rekeningen betreffen 
alle andere gelden die in het kader van licenties dan wel uit hoofde van  
vergoedingsaanspraken voor vastlegging en/of verspreiding van werken door Stemra worden 
ontvangen.  
2. De in het vorige lid genoemde gelden worden per rekening verminderd met een in het 
kader van de jaarrekening vast te stellen bedrag, waarbij rekening gehouden wordt met de 
kosten van de in verband met een rekening verrichte exploitatiewerkzaamheden, van de  
verdeling van de gelden binnen die rekening en van het algemeen beheer. 
3. De overige baten, niet zijnde opbrengsten van mechanische reproductierechten, worden, 
voor zover in het kader van de jaarrekening geen andere voorzieningen worden getroffen, 
ten gunste van de exploitatierekening geboekt. 
 
Grondslag 
Artikel 4 
De repartitie gaat uit van het principe, dat de voor verdeling beschikbare gelden, zoals 
vastgesteld in artikel 3, voor iedere rekening afzonderlijk worden verdeeld onder en betaald 
aan de in Aanhangsel I genoemde deelgerechtigden in de mechanisch gereproduceerde 
werken. Aanhangsel I is niet van toepassing op de verdeling van de voor verdeling   
beschikbare gelden uit hoofde van grafische reproductierechten. 
Artikel 5 
1. Deelnemers zijn verplicht hun werken op de in Aanhangsel II omschreven wijze aan te 
melden.  
2. Op niet op de in Aanhangsel II omschreven wijze aangemelde werken heeft de 
desbetreffende deelgerechtigden geen recht op betaling. Stemra is niettemin bevoegd te 
betalen aan de desbetreffende deelgerechtigden op basis van labelinformatie, 
programmaopgaven en/of aanmeldingen van andere deelgerechtigden en/of andere 
eenduidige gegevens. De in lid 1 van dit artikel omschreven verplichting van de deelnemer 
blijft niettemin bestaan. 
3. Grondslag voor de verdeling vormen de labelinformatie die door producenten van geluids 
en /of beelddragers aan Stemra ter beschikking wordt gesteld, de programma-opgaven radio 
en televisie zoals de ingevolge de overeenkomsten tussen Buma en Stemra enerzijds en 
omroeporganisaties anderzijds aan Buma en Stemra ter beschikking worden gesteld, en de 
overige gegevens inzake de vastlegging en/of verspreiding van werken zoals die door 
Stemra verkregen worden. 
4. Labelinformatie of andere opgaven waarvan de juistheid naar het oordeel van de directie 
twijfelachtig is, kunnen buiten de verdeling en betaling worden gehouden. In dat geval neem 
de directie maatregelen om alsnog de juiste gegevens te verkrijgen, tenzij zij gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat:  
a. de aan de benodigde maatregelen toe te rekenen kosten disproportioneel zullen zijn 
ten opzichte van de eventuele opbrengsten voor de desbetreffende deelnemers;  
b. er sprake is van enigerlei vorm van betrokkenheid van een of meer van de desbetreffende 
deelnemers bij de totstandkoming van de onjuiste gegevens. 
 
Repartitie 
Artikel 6 
Het aandeel van enig werk in het voor verdeling beschikbare bedrag, zoals vastgesteld in 
artikel 3, wordt als volgt berekend:  
a. Wat betreft het bedrag dat verband houdt met licenties ter zake van voor de handel 
bestemde geluids- en/of beelddragers wordt het bedrag voor iedere geluids- en/of 
beelddrager afzonderlijk verdeeld onder en betaald aan de in Aanhangsel I genoemde 
deelgerechtigden in de op die geluids- en/of beelddrager mechanisch gereproduceerde 
werken, overeenkomstig hun aandeel in de tijdsduur van het geheel. De directie kan met 
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betrekking tot een bepaalde geluidsdrager en/of beelddrager besluiten van de verdeling 
overeenkomstig het aandeel in de tijdsduur af te wijken. 
b. Het van de omroep afkomstige bedrag wordt verdeeld en betaald op de in het 
repartitiereglement als bedoeld in artikel 29, lid 3 van de statuten van Buma omschreven 
manier, met dien verstand dat voor de verdeling onder de rechthebbenden de bepalingen 
van Aanhangsel III van overeenkomstige toepassing zijn. 
c. Wat betreft het bedrag dat betrekking heeft op andere gelden die als licentie voor 
vastlegging van werken zijn ontvangen, wordt voor zover mogelijk volgens het gestelde 
onder a. te werk gegaan. Indien zulks naar het oordeel van de directie niet mogelijk is, wordt 
dit bedrag, voor zover in het kader van de jaarrekening geen andere voorzieningen worden 
getroffen, ten gunste van de exploitatierekening geboekt. Het in dit sub c bepaalde is niet 
van toepassing op de verdeling van de voor verdeling beschikbare gelden uit hoofde van 
grafische reproductierechten.  
d. Wat betreft het bedrag dat ontvangen wordt in verband met de vergoedingsaanspraken 
uit hoofde van het thuiskopiëren, uitlenen c.q. verhuren vindt verdeling plaats op basis van 
gerichte marktonderzoeken naar het opnamegedrag c.q. het uitleen- en/of verhuurgedrag 
en met gebruikmaking van de beschikbare informatie uit de onder a. en b. van dit artikel  
genoemde verdelingen. Het bedrag dat ontvangen wordt in verband met de 
vergoedingsaanspraken uit hoofde van het thuiskopiëren wordt voorts verdeeld met in acht 
neming van de bepalingen van Aanhangsel IV. Het bedrag dat ontvangen wordt in verband 
met de vergoedingsaanspraken uit hoofde van het leenrecht wordt voorts verdeeld met in 
acht neming van de bepalingen van Aanhangsel V. Het in dit sub d bepaalde is niet van 
toepassing op de verdeling van de voor verdeling beschikbare gelden uit hoofde van 
grafische reproductierechten.  
e. Wat betreft het bedrag dat ontvangen wordt uit hoofde van grafische reproductierechten 
vindt verdeling plaats met inachtneming van door het bestuur nader vast te stellen regels. 
Artikel 7 
1. De ingevolge artikel 6 berekende opbrengst per werk wordt onder de deelgerechtigden, 
genoemd in Aanhangsel I, verdeeld volgens de verdeelsleutels vastgelegd in Aanhangsel III. 
Deze verdeling geschiedt ongeacht eventueel gemaakte afwijkende afspraken tussen 
betrokkenen, tenzij dit reglement zelf de mogelijkheid tot afwijking schept. Aanhangsel III is 
niet van toepassing op de verdeling van de voor verdeling beschikbare gelden uit hoofde van 
grafische reproductierechten. 
2. In geval van tegenstrijdige aanspraken op een aandeel in het werk is de directie 
gerechtigd de  betaling van dat aandeel op te schorten, totdat partijen tot overeenstemming 
zijn gekomen of totdat haar een partijen bindende uitspraak is overgelegd. 
 
Basisuitkering 
Artikel 8 
1. Indien de totale Buma- en Stemra-afrekening aan een deelgerechtigde in enig jaar minder 
bedraagt dan een door de besturen van Buma en Stemra gezamenlijk periodiek vast te  
stellen bedrag, ontvangt iedere deelgerechtigde jaarlijks, als vergoeding voor de in dat jaar 
niet in de verdeling opgenomen uitvoeringen, uitzendingen en/of mechanische 
vastleggingen, een aanvulling tot bedoeld bedrag. Voorwaarde is dat de jaarlijkse bijdrage is 
betaald.  
2. Voor zusterorganisaties kan het bestuur een soortgelijke regeling doen treffen. 
 
Betalingen 
Artikel 9 
1. Alle betalingen door Stemra geschieden in Nederlandse courant. Stemra heeft het recht 
om de deelnemers de bankkosten in rekening te brengen voor aan die deelnemers gedane 
betalingen. 
2. Aan de deelgerechtigde deelnemers wordt op door de directie, onder goedkeuring van het 
bestuur, vast te stellen tijdstippen, periodiek een bedrag betaald op basis van de in het 
boekjaar ontvangen gelden zoals deze conform artikel 3 lid 1 op de daarin genoemde 
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rekeningen zijn geboekt.  
3. Het te betalen bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig een jaarlijks door het bestuur 
vast te stellen percentage per rekening. 
4. Wanneer het totaal van de in enig boekjaar aan een deelnemer periodiek betaalde 
bedragen hoger is dan het totaal van de gelden waarop de deelnemer met betrekking tot dat 
boekjaar recht zou hebben gehad zonder toepassingen van lid 2, wordt het verschil met hem 
verrekend binnen zes maanden na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening. 
5. Wanneer het totaal van de in enig boekjaar aan een deelnemer periodiek betaalde  
bedragen lager is dan het totaal van de gelden waarop de deelnemer met betrekking tot dat 
boekjaar recht zou hebben gehad zonder toepassingen van lid 2, wordt het verschil met hem 
verrekend binnen zes maanden na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening. 
 
Bagatellen 
Artikel 10 
1. Betaling aan een deelgerechtigde vindt slechts plaats indien de opbrengst te zijner gunste 
een periodiek door de directie, onder goedkeuring van het bestuur, te bepalen 
minimumbedrag per afrekening overschrijdt.  
2. De niet-betaalde bedragen worden ten gunste van de exploitatierekening geboekt. 
Artikel 11 
1. Op gelden die uit hoofde van mechanische reproductierechten worden ontvangen van 
organisaties als bedoeld in artikel 4 lid 3 van de statuten is dit reglement met bijbehorende 
aanhangsels niet van toepassing, behoudens de verdeelsleutels als voorzien in Aanhangsel 
III, waarbij rekening dient te worden gehouden met door die organisaties al ingehouden 
aandelen. Aanhangsel III is niet van toepassing op de verdeling van de voor verdeling 
beschikbare gelden uit hoofde van grafische reproductierechten.  
2. De betaling ten aanzien van de in lid 1 bedoelde gelden geschiedt met inachtneming van 
door het bestuur nader vast te stellen regels. 
Artikel 12 
1. Stemra streeft ernaar om de ontvangen gelden inzake het gebruik in een bepaald 
kalenderjaar het daaropvolgende kalenderjaar aan de Deelgerechtigden uit te keren, maar 
uiterlijk binnen drie kalenderjaren na het jaar van ontvangst.  
2. Reclames over in enig jaar verrichte afrekeningen worden in behandeling genomen tot 
uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin de 
desbetreffende afrekening is verricht. Nadien vervalt het recht van de deelnemer om over de 
desbetreffende afrekening te reclameren.  
3. a. Wanneer bij de bepaling van de hoogte van het bedrag dat aan een deelnemer toekomt 
enigerlei fout is gemaakt kan deze fout worden geredresseerd tot uiterlijk 31 december van 
het tweede jaar volgende op het kalenderjaar waarin de desbetreffende afrekening is 
verricht.  
b. Teveel betaalde bedragen zullen niet worden teruggevorderd als er naar het oordeel van 
de directie zwaarwegende redenen bestaan om terugvordering als onredelijk te  
beschouwen. 
4. a. Eventuele ontvangen gelden ten behoeve van niet-Deelgerechtigden die, ondanks 
redelijke pogingen van Stemra daartoe, niet kunnen worden getraceerd, blijven op naam  
van de rechthebbende gedurende vijf jaar gereserveerd. 
b. Overige gelden die niet uit te keren zijn, omdat de gegevens van de niet-Deelgerechtigde, 
ondanks pogingen van Stemra daartoe, niet kunnen worden achterhaald, worden eveneens 
gedurende vijf jaar gereserveerd. 
5. Indien een niet aangesloten rechthebbende niet binnen vijf jaar – te rekenen vanaf het 
moment waarop Stemra het desbetreffende gebruiksjaar heeft afgerekend – aanspraak op 
een uitkering voor gebruik in dat gebruiksjaar heeft gemaakt, vervalt die aanspraak op de 
uitkering voor gebruik in dat gebruiksjaar. 
6. De na verloop van voornoemde termijnen (3 jr en 5 jr) niet uitgekeerde vergoedingen 
zullen pro rato worden uitgekeerd aan de deelnemers. 
7. Het Stemra bestuur stelt periodiek vast welk percentage van de ontvangen gelden per 
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rubriek wordt gereserveerd voor na-claims als bedoeld in de voorgaande leden voor zowel  
aangeslotenen rechthebbenden als niet–aangesloten rechthebbenden.  
Artikel 13 
In zaken waarin dit reglement niet voorziet kan de directie, als zij daartoe aanleiding ziet, 
een beslissing nemen, waarbij zoveel mogelijk in de geest van dit reglement wordt besloten 
en een evenwichtige afweging plaatsvindt van alle betrokken belangen. 
 
Inwerkingtreding 
Artikel 14 
1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1987. Het heeft geen betrekking op de 
verdeling en betaling van door Stemra uit hoofde van mechanische reproductierechten vóór 
die datum ontvangen gelden. 
2. Aldus werd dit reglement vastgesteld door het bestuur van de Stichting Stemra d.d. 6 
november 1986 en goedgekeurd door de vergadering van aangeslotenen van de Stichting 
Stemra d.d. 15 december 1986.  
3. Het reglement is laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur van de Stichting Stemra 
d.d. 4 april 2012 en goedgekeurd door de vergadering van aangeslotenen van de Stichting 
Stemra d.d. 16 mei 2012. 
4. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde wijziging treedt in werking met ingang van de 
datum van goedkeuring door de vergadering van aangeslotenen van de Stichting Stemra. 
 


