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Introductie
Buma is in 1913 opgericht door een aantal componisten, 

tekstschrijvers en muziekuitgevers die begrepen dat het hen 

alleen zou lukken om hun rechten te beschermen als ze de 

handen ineen zouden slaan en dit met elkaar zouden regelen. 

Van deze aanpak plukken onze leden vandaag de dag nog 

steeds de vruchten. De waarde van muziek wordt behouden 

door de kracht van het collectief, ook in deze tijd waarin 

muziekgebruik steeds meer naar internet verplaatst. De waarde 

van het auteursrecht is de afgelopen eeuw bij vlagen zwaar 

bevochten geweest. Ook de komende 100 jaar zullen we ons 

hier met veel passie en enthousiasme voor inzetten.

Het innen en verdelen van auteursrechtgelden is een 

gecompliceerd proces. Voor een groot gedeelte gebeurt dit 

geautomatiseerd, maar andere onderdelen blijven mensenwerk. 

In deze brochure nemen we u mee op een rondleiding door onze 

organisatie en laten we u zien waar een grote groep mensen in 

Hoofddorp zich elke dag voor inzet. Wat er komt kijken bij het 

zorgen voor een wereld vol muziek.

Hein van der Ree
CEO

BESTE LEZER,

Muziek is belangrijk. Bij belangrijke gebeurtenissen in het leven 

is er altijd muziek aanwezig.

De artiesten die de muziek uitvoeren, zijn de mensen die  

we zien en horen. Maar de mensen die de muziek en de teksten  

schrijven, de componisten en tekstschrijvers, die zien we niet 

altijd.

Buma/Stemra beschermt de rechten van deze mensen en zorgt 

ervoor dat de componisten, tekstschrijvers en uitgevers geld 

kunnen verdienen met muziek en door kunnen gaan met hun 

belangrijke werk. Wij maken afspraken met de professionele 

muziekgebruikers over het betalen van een vergoeding voor 

muziekgebruik en we zorgen ervoor dat het bij de juiste mensen 

terechtkomt. Wij zijn er trots op om op deze manier bij te mogen 

dragen aan een wereld vol muziek.

In 2013 bestond Buma 100 jaar. In die afgelopen 100 jaar is 

Buma/Stemra uitgegroeid tot een organisatie die ervoor zorgt 

dat componisten, tekstschrijvers en muziek uitgevers een eerlijke 

vergoeding krijgen als hun werk gebruikt wordt. Een vergoeding 

waardoor onze 22.000 leden hun belangrijke werk, waar zoveel 

mensen van genieten, kunnen blijven doen. Daarnaast is Buma/

Stemra via Buma Cultuur uitgegroeid tot een belangrijke speler 

op het gebied van promotie van de Nederlandse muziek, zowel 

nationaal als internationaal.
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afgedragen aan zusterorganisaties in het buitenland. 

Buma/Stemra is dus de intermediair tussen componisten,  

tekstschrijvers en muziekuitgeverijen enerzijds, en de gebruikers 

van muziek anderzijds. Er worden afspraken gemaakt over  

vergoedingen voor muziekgebruik, zodat makers eerlijk betaald  

krijgen voor hun werk. Bedrijven en organisaties die muziek willen  

gebruiken door verveelvoudiging (cd’s, dvd’s), of openbaar- 

making (o.a. radio-uitzendingen of concerten), sluiten hiervoor  

een licentie af en betalen een vergoeding. Alle afspraken rond 

deze vergoedingen worden door Buma/Stemra vastgelegd en 

gecontroleerd. Vervolgens worden de vergoedingen geïnd en 

uitbetaald aan de rechthebbenden. Dat zijn dus de componisten, 

tekstschrijvers en muziekuitgeverijen. Een veelvoorkomend 

misverstand is dat Buma/Stemra ook namens de uitvoerende 

artiesten incasseert en uitbetaalt. Dat is dus niet het geval.

Er zijn meer dan 230 auteursrechtenorganisaties wereldwijd  

actief. Buma/Stemra vertegenwoordigt in Nederland ruim 

22.000 aangesloten leden: componisten, tekstschrijvers en 

muziekuitgevers. Op basis van de Auteurswet is hun werk  

beschermd en is voor het gebruik van hun werk toestemming 

nodig. Buma/Stemra is in Nederland de bevoegde organisatie 

die namens de aangesloten leden toestemming  verleent voor 

het gebruik en de vergoedingen int, in Nederland rechtstreeks, 

en in het buitenland via zusterorganisaties. Alleen op het  

gebied van online muziekgebruik heeft Buma geen  

monopolie. Buma/Stemra biedt al het repertoire dat bij haar of 

haar zusterorganisaties geregistreerd staat aan in Nederland 

en incasseert dus ook voor buitenlandse componisten, 

tekstschrijvers en muziekuitgevers. De vergoeding voor 

het gebruik van internationaal repertoire wordt vervolgens 

Wat is 
Buma/Stemra?

Buma/Stemra is een auteursrechtenorganisatie, ook wel collectieve beheersorganisatie (cbo) 
genoemd. Wereldwijd worden de termen ‘authors society’, ‘collecting society’ of ‘collective 
management organisation’ gebruikt. Deze organisaties beheren de auteursrechten van en 
voor hun leden en sluiten overeenkomsten met muziekgebruikers, zoals cafés, omroepen, 
websites en podia.
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componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen bestaat. Zij  

kiezen een voorzitter uit hun midden.

Transparantie en inzicht in zowel bestuurlijk-strategisch 

als financieel beleid, worden op uiteenlopende manieren 

gewaarborgd. Naast het financieel jaarverslag, kunnen 

alle leden hun stem laten horen tijdens de ALV. Bestuur 

en ledenraad komen ook een aantal malen per jaar 

bijeen. De leden worden ook geïnformeerd door het 

Buma Stemra Magazine, dat vier keer per jaar verschijnt, 

informatie-evenementen, townhall meetings, de website  

www.bumastemra.nl en via nieuwsbrieven. 

Er bestaat een onderscheid tussen Buma en Stemra. Buma is 

een vereniging die licenties verstrekt en vergoedingen incasseert 

voor ‘het openbaar maken van muziek’. Denk hierbij aan het 

draaien van muziek op radio, tv of in openbare gelegenheden 

zoals cafés of poppodia. Stemra is een stichting met de  

focus op het zogeheten mechanische recht, ofwel vastlegging 

en vermenigvuldiging van muziekwerken. Zo betalen muziek-

maatschappijen een vergoeding voor de vastlegging van  

muziekwerken op geluidsdragers (cd’s, dvd’s), die uiteindelijk 

ten goede komt aan componisten, tekstschrijvers en 

muziekuitgevers.

Buma/Stemra wordt geleid door een directie van vier personen. 

Boven de directie staat een bestuur dat via de algemene 

ledenvergadering (ALV) gekozen wordt uit vertegenwoordigers 

van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen. Het  

bestuur bestaat uit 12 personen en heeft een onafhankelijke 

voorzitter. Naast het bestuur is er een ledenraad, die ook door 

de ALV gekozen wordt, en uit 12 vertegenwoordigers van  

Hoe is 
Buma/Stemra 

georganiseerd?
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12 LEDEN IN DE LEDENRAAD, WAARVAN 
8 COMPONISTEN/TEKSTSCHRIJVERS EN 4 MUZIEKUITGEVERS

12 BESTUURSLEDEN, 
PLUS 1 ONAFHANKELIJKE 

VOORZITTER
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wanneer de muziek van rechthebbenden, die door hen zelf is 

aangemeld, wordt gebruikt. Op basis van die controle wordt 

ervoor gezorgd dat muziekgebruikers de juiste vergoeding betalen 

en dat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen de  

vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Het registreren 

van alle rechten en het gebruik van muziekwerken is complex 

en arbeidsintensief.  Het vraagt om hoogwaardige (computer)

systemen en betrouwbaar management van alle processen. Voor 

individuele auteurs is het dan ook nagenoeg onmogelijk hun 

eigen werken goed te administreren, zelfs in tijden van internet.

Door het sluiten van een exploitatiecontract worden de 

exploitatierechten overgedragen aan Buma/Stemra. De gecon-

tracteerde componisten, tekstschrijvers en muziek uitgeverijen 

zijn dan verplicht hun muziekwerken aan te melden. Vervolgens 

registreert en administreert Buma/Stemra deze werken.

Door middel van overeenkomsten met bijvoorbeeld branche-

organisaties van tv- en radio-omroepen (publiek en commercieel), 

openbare gelegenheden zoals cafés of poppodia, maar 

ook met individuele gebruikers zoals  internetbedrijven of 

aanbieders van mobiele diensten en andere  gebruikers 

van muziek, worden afspraken gemaakt over het gebruik 

van muziek met behulp van standaardtarieven. Wanneer er 

geen collectieve beheersorganisatie zou bestaan, zou de 

gebruiker strikt genomen per liedje toestemming moeten 

vragen bij de individuele rechthebbenden. Door een  

licentieovereenkomst met Buma/Stemra wordt in één keer 

de toestemming namens alle aangesloten rechthebbenden  

geregeld. Buma/Stemra controleert zo goed mogelijk waar en 

Wat doet 
Buma/Stemra?

RUIM 8 MILJOEN MUZIEKWERKEN 
ZIJN GEREGISTREERD IN DE DATABASE

ENKELE HONDERDEN  
LICENTIES VOOR ACHTER-
GROND MUZIEKDIENSTEN  

ZIJN ER VERSTREKT
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Het doel is om tegen zo laag mogelijke kosten de geïnde  

gelden door te betalen aan de rechthebbenden. Aangezien het 

tijd kost om de gegevens te ontvangen en te verwerken voor 

een adequate uitbetaling aan rechthebbenden, worden delen 

van het geïnde geld op verantwoorde wijze belegd. Met de  

opbrengsten uit deze beleggingen en met de renteopbrengsten, 

worden de kosten voor de organisatie gereduceerd en resteert 

er meer geld voor repartitie, ofwel doorbetaling aan de 

rechthebbenden. De resterende kosten voor de organisatie 

worden betaald uit de geïnde auteursrechtvergoedingen.  

Buma/Stemra heeft geen winstoogmerk en levert maximale 

service tegen minimale kosten. Door samenwerking met andere 

organisaties en het koppelen van diensten, heeft Buma/Stemra 

een van de laagste kostenpercentages in Europa. 

Daarnaast ligt de focus op technische innovatie. Zo zijn alle 

bedrijfsprocessen gestandaardiseerd binnen één systeem: 

van incassering tot repartitie. Tevens wordt gebruikgemaakt 

van het zogeheten ‘audiofingerprinting’; een technologie 

die op de Nederlandse zenders uitgezonden muziek en veel 

muziekevenementen automatisch herkent.

Wie betaalt  de kosten
 van Buma/Stemra?

RUIM €175 MILJOEN OMZET 
UIT BUMA EN STEMRA

OMZET STEMRA: €30,4 MILJOEN OMZET BUMA: €148,2 MILJOEN

€

€
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Top 3 belangrijkste 
inkomstenbronnen Buma:

Top 3 belangrijkste 
inkomstenbronnen Stemra:

1 UITVOERINGSRECHT RADIO & TV

2 PODIA

3 WERKRUIMTEN

1  PHONO-MECHANISCH RECHT/BIEM/CENTRAL LICENSING

2 SPECIAL LICENSING/LOONPERSING

3 MECHANISCH RECHT RADIO & TV
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Internet maakt het mogelijk om op vele manieren toegang 

tot muziek te krijgen. Buma/Stemra streeft bij alle mogelijke  

online en technologische ontwikkelingen naar het stimuleren 

van nieuwe initiatieven, waarbij het logisch is dat deze in  

balans blijven met de belangrijkste opdracht: om gebruik van 

muziekwerken te licenseren tegen een vergoeding voor de bij 

haar aangesloten componisten, tekstschrijvers en uitgevers. 

Buma/Stemra treedt daarin proactief op om overeenkomsten  

te sluiten met digitale platformen zoals iTunes, Spotify en  

YouTube.
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EN WAAROM

ER ZIJN MEER DAN 60 ONLINE LICENTIES VOOR  
STREAMING- EN/OF DOWNLOADDIENSTEN VERSTREKT

JAARLIJKS MOETEN  
ENKELE MILJARDEN STREAMS  
VERWERKT WORDEN

Buma/Stemra en internet Handhaving is cruciaal voor een effectieve werking van het 

auteursrecht. Daarom is als opvolger van Stichting Video Veilig 

in 1998 Stichting BREIN opgericht. Stichting BREIN formaliseert 

de sinds de jaren zeventig bestaande samenwerking tussen 

auteurs en naburig rechthebbenden op het gebied van 

bescherming tegen inbreuk op hun rechten. Zij doet dit op het 

gebied van piraterijbestrijding voor audio, film, video, boeken 

en interactieve software. Stichting BREIN bestrijdt intellectueel 

eigendomsfraude namens de auteurs, uitvoerende kunstenaars, 

uitgevers, producenten en distributeurs. De stichting speurt naar 

on- en offline piraterij, neemt civiele actie en levert informatie en 

expertise voor strafrechtelijke actie door de Fiscale Inlichtingen- 

en Opsporingsdienst en Economische Controledienst (FIOD-

ECD). Daarnaast verzorgt BREIN voorlichting aan pers, politiek 

en publiek.

Buma/Stemra 
en bescherming
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€4,8 MILJOEN OMZET VAN 
MECHANISCH RECHT UIT HET BUITENLAND

Vaste Commissie Plagiaat
Aangeslotenen kunnen bij Buma/Stemra ook terecht voor 

plagiaatgeschillen. Daarvoor is de Vaste Commissie Plagiaat 

(VCP) ingesteld. De VCP is een onafhankelijke commissie die 

bestaat uit muzikale deskundigen en juristen. De regeling is 

toegankelijk voor rechtstreeks aangeslotenen van Buma/Stemra, 

waaronder  de muziekuitgevers, die menen dat hun muziekwerk 

in een ander werk is gebruikt zonder dat daarvoor toestemming 

is gegeven. Het advies van de VCP heeft de status van een 

niet-bindend advies aan partijen, tenzij anders is afgesproken.  

Als partijen zich niet kunnen vinden in de uitspraak van de VCP, 

kunnen zij altijd nog naar de rechter. Buma/Stemra houdt zich 

bij de verdeling van auteursgelden aan de uitspraak van de VCP 

tot een rechter anders heeft beslist.

Hoe is het contact van 
Buma/Stemra met de leden?

een persoonlijke accountmanager. Zo zijn zij verzekerd van een 

vaste contactpersoon die goed op de hoogte is van wat er bij 

hen speelt.

Buma Junior is een springplank voor jonge componisten en  

auteurs die bij worden gestaan met begeleiding, tips en advies 

om hen te helpen bij het realiseren van een professionele 

muziekcarrière. Zo worden ze geholpen met het opbouwen 

van een netwerk en wegwijs gemaakt in de wereld van 

het auteursrecht en het lidmaatschap van Buma/Stemra. 

Daarnaast worden, samen met Sena, in verschillende steden 

muzikantendagen georganiseerd en presentaties gegeven om 

de leden te betrekken.

De afdeling Service Rechthebbenden van Buma/Stemra bestaat 

uit ruim  30 medewerkers die zich bezighouden met het contact  

met de meer dan 22.000 leden. De afdeling bestaat uit verschil-

lende onderdelen zoals Accountmanagement, Ledenservice, 

Leden administratie, Buma Junior en de commentarenafdelingen. 

De essentie van het werk van de Service Rechthebbenden is dat 

er wordt samengewerkt mét rechthebbenden. De leden staan  

immers centraal. Exemplarisch voor de werkwijze is de 

totstandkoming van de huidige portal; deze is in volledige 

samenspraak met de rechthebbenden, componisten, auteurs 

en muziekuitgevers, gerealiseerd.

Leden nemen contact op als ze vragen of commentaren 

hebben over de distributie. Wanneer een rechthebbende een 

vraagteken plaatst bij de hoogte van de gekregen vergoeding 

voor een bepaald werk, wordt dit een commentaar genoemd.  

Buma/Stemra keert jaarlijks uit op zo’n anderhalf miljoen 

muziekwerken, waarvan ongeveer 1 procent leidt tot een 

commentaar. Deze commentaren worden behandeld bij de 

commentarenafdeling. In eerste instantie worden alle gegevens 

daar verzameld. Het commentaar is afgehandeld zodra alles is 

uitgezocht en de vergoedingen, waar nodig, zijn gecorrigeerd. 

De afdeling Service Rechthebbenden streeft naar een totale 

transparantie van de werkwijze. Zo zijn er luistersessies met 

rechthebbenden waarbij samen met een medewerker van 

Buma/Stemra naar een opname van bijvoorbeeld een radio-

uitzending wordt geluisterd om vast te stellen of hun werk 

daadwerkelijk is afgespeeld en hoe lang. Grote klanten hebben 

BUMA/STEMRA 
VERTEGENWOORDIGT 21.937 
AANGESLOTENEN

•	  20.033 AANGESLOTENEN ZIJN  

COMPONIST/TEKSTSCHRIJVER

•	 1.115	AANGESLOTENEN	ZIJN	MUZIEKUITGEVER

•	 789	AANGESLOTENEN	ZIJN	ERFGENAAM
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Overige werkzaamheden 
Buma/Stemra

   

Tevens wordt voorlichting gegeven aan het publiek, de overheid 

en het bedrijfsleven over het belang van auteursrecht en de 

promotie van Nederlandse muziek. Hiervoor is samen met andere 

auteursrechtenorganisaties de Federatie Auteursrechtbelangen 

opgericht. Muziekauteurs die in financiële nood verkeren, kunnen 

een  beroep doen op het Sociaal Fonds Buma. Ze sluiten een 

lening af of kunnen in het uiterste geval zelfs een schuldsanering, 

schenking of overbruggingsuitkering krijgen. Van belang is dat 

de geboden handreiking ook tot een structurele oplossing leidt. 

Verder organiseert het Sociaal Fonds Buma het netwerkevenement 

de SFB Lounge voor muziekauteurs en muziekuitgevers van 

zestig jaar en ouder. Daarnaast heeft het Sociaal Fonds Buma 

een pensioenregeling voor aangesloten muziekauteurs. Vanaf 

een bepaald grensbedrag wordt jaarlijks een bedrag in een 

pensioenvoorziening gestopt.

Het administreren, registreren, onderhandelen met gebruikers van 

muziek, incasso en repartitie zijn zonder meer de kerntaken van 

Buma/Stemra. Maar daarmee zijn niet alle activiteiten gedefinieerd. 

Buma/Stemra behartigt in algemene zin de belangen van alle 

aangesloten componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen. 

Zo wordt in nauwe samenwerking met andere belangenorganisaties 

een wezenlijke bijdrage geleverd aan de handhaving van het  

auteursrecht. 

Als Nederlandse collectieve beheersorganisatie is Buma/Stemra 

ook aangesloten bij VOI©E, de Vereniging van Organisaties die 

Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren. De vereniging 

streeft ernaar het begrip voor de collectieve uitoefening van 

de auteurs- en naburige rechten te vergroten en de informatie 

over de werkwijze van cbo’s te verbeteren. VOI©E is daarnaast 

aangesloten bij de Federatie Auteursrechtbelangen. Dit is het 

samenwerkingsverband tussen het Platform Makers, het Platform 

Creatieve Media Industrie en de Vereniging VOI©E. In de Federatie 

wordt besproken op welke terreinen en op welke wijze afstemming 

en overleg en zo gewenst gezamenlijk optreden plaatsvindt op het 

gebied van belangenbehartiging voor auteurs- en naburig recht. 

Daarnaast rekent de Federatie voorlichting en promotie van het 

auteursrecht tot haar taak.
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RUIM 300 COLLECTIEVE 
GEBRUIKERSOVEREENKOMSTEN

RUIM 500 LICENTIES OP 
HET GEBIED VAN RADIO 

EN TELEVISIE



20 21

In de Europese Unie staat het auteurs, tekstschrijvers, 

componisten en uitgevers vrij om zich aan te sluiten bij een 

auteursrechtenorganisatie naar keuze. Daarmee opereert Buma/

Stemra dus in een concurrerende markt. Buma/Stemra streeft 

daarom  naar de hoogst haalbare servicegraad tegen een zo laag  

mogelijk kostenpercentage. Tevens speelt het bieden van 

additionele services, zoals een aparte klachtenafdeling voor de 

aangesloten leden, een belangrijke rol in de totale dienstverlening.

Deel I 
BUMA/STEMRA
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Buma/Stemra en Buma Cultuur
Buma/Stemra zet zich in om het Nederlandse muziekproduct 

en het gebruik van Nederlands copyright te promoten door 

tal van evenementen te organiseren, te financieren en te 

subsidiëren. Stichting Buma Cultuur voert dit werk uit. Zo kan 

het Nederlandse muziekproduct onder de aandacht worden 

gebracht in binnen- en buitenland. Dat helpt muziekauteurs bij de  

exploitatie van hun werk. De bekendste evenementen waaraan 

Buma Cultuur een bepalende rol speelt, zijn onder meer 

Amsterdam Dance Event, Eurosonic Noorderslag, Buma 

NL, Buma Rotterdam Beats, Buma Music in Motion, de 

Muzikantendagen, de uitreiking van de Zilveren en Gouden 

Harpen en de Buma Awards.

Buma/Stemra in Europa

€12,4 MILJOEN OMZET VAN 
 UITVOERINGSRECHT BUITENLAND
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Een muziekwerk wordt gecreëerd, (meestal) opgenomen, 
vastgelegd en geregistreerd. Maar wat gebeurt er 
vervolgens als het gecreëerde muziekwerk daadwerkelijk 
wordt ‘gebruikt’, bijvoorbeeld verkocht op een cd, 
gedraaid op radio, gestreamd op Spotify, gecoverd door 
een andere artiest, live gespeeld, gedownload via iTunes, 
bekeken op YouTube, gebruikt bij een commercial, te 
horen is bij een film of  in het buitenland succes heeft? 
Aan de hand van een aantal stappen wordt inzichtelijk op 
welke momenten Buma/Stemra in dat proces haar rol als 
auteursrechtenorganisatie vervuld.
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WERK IN 
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STAP ÉÉN

STAP TWEE

STAP DRIE

Een muziekwerk  ontstaat

MAKERS: 
componist/tekstschrijver en muziekuitgever

Het muziekwerk aanmelden  

bij Buma/Stemra

VOORWAARDE: 

lidmaatschap/sluiten  

exploitatiecontract met 

Buma/Stemra

Buma/Stemra verwerkt en 

registreert de gegevens van 

het muziekwerk en verstrekt 

licenties voor gebruik  

(vermenigvuldiging, 

openbaarmaking).

DE DYNAMISCHE 
DATABASE VAN  
BUMA/STEMRA 
BEVAT GEGEVENS VAN 
RUIM  8 MILJOEN  
MUZIEKWERKEN
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BUMA/STEMRA  
VERWERKT 
J AARLIJKS DE 
 GEGEVENS VAN  
ZO’N 30.000 LIVE- 
OPTREDENS

JAARLIJKS WORDEN ER 
 NOG STEEDS  11 MILJOEN 

 GELUIDSDRAGERS  
(CD-SINGLES, CD’S) OP  
DE MARKT GEBRACHT

BUMA/STEMRA 
 VERWERKT PER JAAR DE 

 GEGEVENS VAN 
ZO’N   25 MILJOEN  

DOWNLOADS EN ENKELE  
MILJARDEN STREAMS

STAP VIER

STAP VIJF

STAP ZES

De muziekmaatschappij 

of het label brengt een 

drager (cd-single, cd, etc.) 

commercieel op de markt. 

Hiervoor dient door de 

muziekmaatschappij of 

het label een vergoeding 

(mechanisch recht) te worden 

betaald aan Buma/Stemra.

De artiest/band treedt live 

op of het muziekwerk wordt 

live gespeeld (gecoverd) 

door een andere artiest of 

band. Hiervoor dient de 

evenementenorganisatie of 

boeker van de artiest/band 

een vergoeding te betalen 

aan Buma/Stemra. 

Downloadwinkels (zoals 

iTunes) en streamingdiensten 

(zoals Spotify) sluiten een 

licentieovereenkomst met 

Buma/Stemra en betalen 

daar een vergoeding voor. 

Inmiddels zijn er meer dan 

60 online muziekdiensten 

waarmee Buma/Stemra een 

licentieovereenkomst heeft.
(afzonderlijke liedjes die via streamingdiensten 

zoals  Spotify worden beluisterd)
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BUMA/STEMRA
WERK IN 
UITVOERING

STAP ZEVEN

STAP ACHT

STAP NEGEN

Voor het muziekgebruik 
op radio en/of tv sluit 
Buma/Stemra een 
licentieovereenkomst met 
landelijke, regionale en lokale 
stations, zowel publiek als 
commercieel. 
Alle gelicenseerde radio- en 
tv-stations betalen aan  
Buma/Stemra een vergoeding.

Voor het gebruik van muziek 
in verkoopruimten, zoals 
winkels, of werkruimten, 
zoals kantoren of bedrijven, 
of in horeca, zoals cafés en 
restaurants wordt – veelal via 
collectieve overeenkomst – 
een vergoeding aan Buma/
Stemra betaald.

Voor muziekgebruik in 
het buitenland heeft 
Buma/Stemra met meer 
dan 200 buitenlandse 
zusterorganisaties een 
overeenkomst. Daardoor 
wordt betaald voor gebruik 
in het buitenland voor het bij 
Buma/Stemra geregistreerd 
repertoire.

BUMA/STEMRA  
HEEFT MET MEER 

DAN 500  RADIO- 
EN  TV-STATIONS 

EEN LICENTIE-
OVEREENKOMST

MET MEER DAN 200.000 
BEDRIJVEN (MKB) IS 
EEN OVEREENKOMST 
 GESLOTEN VOOR HET 
GEBRUIK VAN MUZIEK 

BUMA/STEMRA HEEFT 
OVEREEN KOMSTEN 
MET MEER DAN  
200 BUITENLANDSE 
 ZUSTERORGANISATIES

Tot slot
Voor speciale toepassingen zoals het gebruik van het 

muziekwerk in radio- en/of tv-commercials (de eerste 

samenvoeging van geluid bij beeld), dient vooraf via Stemra 

toestemming te worden gevraagd. Stemra koppelt de aanvraag 

dan terug aan de muziekuitgever en componist/tekstschrijver, 

die vervolgens ook de hoogte van de vergoeding bepalen. 

IN TOTAAL MEER 
DAN 200.000 

GEBRUIKERSLICENTIES



29

Audio Fingerprinting Om te bepalen hoeveel en welke muziek 
er wordt gebruikt op de landelijke radio en televisie, gebruikt 
Buma/Stemra sinds 2005 de audiofingerprint-technologie. Het 
principe van audio fingerprinting wordt toegepast bij alle landelijke 
publieke en commerciële radio- en televisiezenders.

Auteursrecht Auteursrecht geeft schrijvers en fotografen, 
maar ook tekstschrijvers en componisten, zeggenschap over 
wat er met hun werk gebeurt. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld 
verbieden dat iemand anders het werk zonder hun toestemming 
gebruikt of zij kunnen zich verzetten tegen iemand die hun werk 
zonder toestemming verandert.

BIEM BIEM is de internationale organisatie voor auteursrecht 
op geluidsdragers (zogenaamd mechanisch recht). 
Vermelding van het woord BIEM op een cd duidt erop dat de 
betreffende muziekuitgever een overeenkomst heeft met deze 
auteursrechtorganisatie.

Buitenland Buma/Stemra werkt op internationaal vlak samen 
in  BIEM en Cisac. De actieve deelname en inbreng van Buma/
Stemra in verschillende internationale commissies en organisaties 
zijn van rechtstreeks belang voor de leden en licentienemers. Een 
krachtige, gebundelde inbreng van alle rechtenorganisaties blijft 
in de nabije toekomst onmisbaar.

Buma De Vereniging Buma is opgericht in 1913. Buma 
behartigt de belangen van componisten, tekstdichters  
en muziekuitgevers als het gaat om openbaarmaking van muziek. 
Een collectieve beheersorganisatie (cbo) die de rechten op  

muziek exploiteert, administreert en voor repartitie naar de 
rechthebbenden zorg draagt. De Vereniging is een organisatie 
zonder winstoogmerk.

Buma Cultuur Buma Cultuur initieert en ondersteunt verschillende 
projecten in binnen- en buitenland ter ondersteuning van de 
Nederlandse muziek zoals Eurosonic Noorderslag en Amsterdam 
Dance Event.

Central Licensing Systeem waarbij fabrikanten van geluids-
dragers hun gehele repertoire, ongeacht plaats van vervaardiging 
of verkoop binnen de Europese Unie, met een mechanische 
rechtenorganisatie van hun keuze kunnen regelen.

CISAC De International Confederation of Societies of Authors and 
Composers (CISAC) zet zich in voor erkenning en bescherming van 
auteursrecht. Via 227 auteursrechtenorganisaties uit 120 landen 
vertegenwoordigt CISAC 3 miljoen makers van muziek, toneel, 
literatuur, audiovisueel, grafisch en visueel werk.

Collectieve Beheersorganisaties Collectieve Beheers-
organisaties (CBO’s) of rechtenorganisaties zorgen ervoor dat 
auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten een 
passende vergoeding ontvangen wanneer anderen van hun 
creatieve werk gebruikmaken. Zij hoeven dan niet zelf bij te houden 
wat er met hun creatie gebeurt, wat in de meeste gevallen namelijk 
onmogelijk is. De rechtenorganisatie is als het ware een intermediair 
tussen gebruiker en rechthebbende om het auteursrecht- en 
naburig recht op een eenvoudige en voor alle partijen goede en 
duidelijke manier te regelen: een ‘one-stop-shop’.
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CvTA Buma/Stemra staat onder toezicht van het College van 
Toezicht Autersrechten (CvTA), dat toezicht houdt op collectieve 
beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten en op 15 
juli 2003 is opgericht. Het College ziet er onder meer op toe dat 
collectieve beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) 
administratie bijhouden, de verschuldigde vergoedingen voor het 
gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op rechtmatige 
wijze en tegen redelijke beheerskosten innen en tijdig verdelen 
onder rechthebbenden, transparante tariefstructuren hanteren, en 
voldoende zijn uitgerust om hun taken naar behoren uit te voeren.

Exploitatierechten Exploitatierechten stellen de maker in staat 
om zijn werk te ‘exploiteren’ ofwel er geld aan te verdienen. De 
maker geeft iemand toestemming om zijn werk openbaar te maken 
of te verveelvoudigen en kan daar een vergoeding voor vragen. 
Muziekmakers en -uitgevers kunnen de exploitatie overlaten aan 
Buma/Stemra.

Film Voor de vastlegging van muziek in films verleent Stemra 
toestemming onder bepaalde voorwaarden, waaronder het betalen 
van een vergoeding. Buma verleent vervolgens toestemming voor de 
vertoning van de films. Buma en Stemra verdelen  de geïncasseerde 
vergoedingen conform de reglementen onder de rechthebbenden.

Fonds voor culturele en sociale doeleinden Fonds dat is 
opgericht om instellingen of organisaties die de behartiging van ideële 
of materiële belangen van componisten, tekstschrijvers en muziek-
uitgevers ten doel hebben dan wel anderszins het Nederlandse  
muziekleven bevorderen. Het Bestuur van Buma/Stemra besluit  
ieder jaar welke instellingen een donatie krijgen.

Gedragscode/CBO-Keurmerk Alle in Nederland actieve 
collectieve beheersorganisaties hebben daartoe binnen het VOI©E-
kader een aantal – zichzelf bindende – gedragsregels vastgelegd in 
een gedragscode die op 3 april 2008 in werking is getreden. Hierin is 
vastgelegd waaraan de organisaties zich moeten houden. De code 
heeft niet alleen betrekking op hun relatie met betalingsplichten, maar 
ook met de eigen achterban. In 2011 is deze gedragscode omgezet 
in een CBO-Keurmerk met concrete en toetsbare normen voor 
transparantie en kwaliteit. Alle leden van VOI©E hebben dit keurmerk  
verworven.

IPI Het IPI (Interested Parties Information)-system is een 
internationale informatiedatabase die wordt gebruikt door 
CISAC en BIEM Societees. De database bevat alle namen van 
rechthebbenden (natuurlijke- en rechtspersonen) van beschermde 
werken voor zover deze zijn aangemeld bij het centrale IPI-kantoor 
in Zürich, Zwitserland. De volgens de CIS-normen van CISAC en 
BIEM vastgelegde gegevens, worden door Auteursrechtorganisaties 
gebruikt in hun (werken)databases. 

Loonpersing Loonpersingen worden aangeboden door 
fabrikanten zelf, maar ook door geluidsstudio’s, masterstudio’s en 
bemiddelaars. Bij het vergelijken van de offertes zul je merken dat 
ze allemaal een andere manier van berekenen hebben en dat de 
prijzen voor de werkzaamheden onderling nogal verschillen. De 
belangrijkste kostenposten zijn: 
•	het	persen	(glasmaster,	het	persen	van	de	schijfjes)
•	de	hoes	(ontwerp,	lithografie,	drukwerk,	verpakking)
•	de	mechanische	rechten	(Stemra)

AUDIO FINGERPRINTING 
OM TE BEPALEN HOEVEEL EN WELKE MUZIEK ER WORDT GEBRUIKT OP DE LANDELIJKE RADIO  

EN TELEVISIE,  GEBRUIKT BUMA/STEMRA SINDS 2005 DE FINGERPRINT-TECHNOLOGIE. 
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Mechanisch recht Buitenland Dit betreft inkomsten van 
zusterorganisaties voor in het buitenland gemaakte verveelvoudiging 
of  reproducties van muziekwerken van bij Stemra aangeslotenen. 

Mechanisch recht Online Licensing Dit betreft inkomsten van 
online verveelvoudiging of reproducties van muziekwerken van bij 
Stemra aangeslotenen.

Mechanisch recht Radio, Tv en Satelliet Dit betreft 
inkomsten van verveelvoudiging of reproductie van muziekwerken 
van bij Stemra aangeslotenen op radio, tv en satelliet.

Naburig recht Naburige rechten zijn rechten van onder anderen 
uitvoerende artiesten en producenten op hun werk. Denk aan 
muzikale uitvoeringen van een artiest en de opname ervan door 
de producent. Dankzij naburige rechten is de beschermingsduur 
van platen en cd’s zeventig jaar. Daardoor hebben musici en 
platenproducenten van oude populaire hits nog steeds rechten.

Phono-Mechanisch recht Dragers (zoals cd’s en dvd’s) waarop 
beschermde muziek staat, die onder licentie staan van Stemra. 

Podcast Het digitaal beschikbaar stellen van een reeds 
uitgezonden radioprogramma waarna het afgeluisterd kan 
worden via een mp3-speler of een vergelijkbaar apparaat.

Repartitie / distributie De verdeling van de geïncasseerde 
gelden over de rechthebbenden.

Reprorecht Een organisatie mag een paar losse kopieën 
maken van publicaties (boeken, tijdschriften, etc.). Als het om 
een kopie van een beperkt gedeelte gaat, die uitsluitend intern 
wordt gebruikt, hoeft de organisatie daar geen toestemming 
voor te vragen aan de uitgever of auteur. Om rechthebbenden 
toch te compenseren voor het kopiëren is reprorecht in het 
leven geroepen. Bedrijven, onderwijsinstellingen, bibliotheken, 
overheidsinstellingen en andere instellingen, werkzaam in het 
algemeen belang, betalen daarvoor jaarlijks een bedrag aan 
Stichting Reprorecht. Stichting Reprorecht is aangewezen door 
de overheid om de vergoedingen te incasseren en te verdelen 
onder de rechthebbende uitgevers en auteurs.

SCAN Service Centrum Auteurs- en Naburige Rechten 
(SCAN). Dit Service Centrum verzorgt namens Buma en Sena 
gemeenschap-pelijke facturering. Het is mogelijk een licentie aan 
te vragen via de website www.mijnlicentie.nl. (Zie ook Naburige 
Rechten en Sena.)

Sena Stichting ter exploitatie van Naburige Rechten (Sena) 
incasseert namens artiesten en platenproducenten een 
vergoeding voor het openbaar gebruik van commercieel in het 
verkeer gebrachte geluidsdragers.

Special Licensing Dit heeft betrekking op Stemra. Het gaat 
hier om licentie contracten voor muziekgebruik op audiovisuele 
producties zoals film-dvd’s, commercials, educatieve producties of 
bedrijfsproducties.

RADIO, TV EN SATELLIET   

BUMA/STEMRA SLUIT MET ELK RADIO- EN TV-STATION CONTRACTEN. DE DAARUIT 

VOORTKOMENDE GELDEN WORDEN UITBETAALD AAN DE RECHTHEBBENDEN.
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Stemra Stichting Stemra, opgericht in 1936, behartigt de belangen 
van componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers met betrekking 
tot de mechanische vastlegging van werken op bijvoorbeeld cd, dvd, 
tv en mobiele telefoon, en op digitale vormen van muziekgebruik 
zoals downloads en streams. 

Federatie Auteursrechtbelangen Federatie Auteursrecht-
belangen is het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Platform 
Makers, het Platform Creatieve Media Industrie en de Vereniging 
VOI©E dat in september 2012 is ontstaan door een statutenwijziging 
van de Stichting Auteursrechtbelangen.
 
Streamen De techniek waardoor muziek naar eigen keuze, 
rechtstreeks vanaf een internetsite op een computer kan worden 
beluisterd, maar die zich onderscheidt van het downloaden, doordat 
muziek niet in zijn totaliteit op een computer kan worden vastgelegd.

Thuiskopie Thuiskopie is een vergoeding voor het thuis kopiëren 
op zogeheten blanco geluidsdragers, telefoons, hardware of 
consumentenelektronica. Iedereen mag voor eigen oefening, studie 
en gebruik een kopie maken. De thuiskopievergoeding biedt de 
auteursrechthebbenden een (gedeeltelijke) compensatie voor de 
inkomsten die zij mislopen doordat hun werk gekopieerd wordt. 
Stichting Thuiskopie verdeelt de thuiskopievergoedingen via de 
verdelingsorganisaties onder de auteursrechthebbenden. 

Uitvoeringsrecht Buitenland Dit betreft inkomsten van 
zusterorganisaties voor in het buitenland openbaar maken en ten 
gehore brengen van muziekwerken behorende tot het door Buma 
beheerde repertoire. 

Uitvoeringsrecht Online Licensing Dit betreft inkomsten van 
online openbaar gemaakte muziekwerken behorende tot het door 
Buma beheerde repertoire.

Uitvoeringsrecht Radio, Tv en Satelliet Dit betreffen 
inkomsten voor het openbaar maken van muziekwerken 
behorende tot het door Buma beheerde repertoire op ofwel radio, 
tv of per satelliet. 

VOI©E De Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom 
Collectief Exploiteren, kortweg VOI©E, is de brancheorganisatie 
van Nederlandse collectieve beheersorganisaties (cbo’s) voor 
auteurs- en naburige rechten. De vereniging streeft ernaar het 
begrip voor de uitoefening van het auteurs- en naburige rechten 
te vergroten en de informatie over de werkwijze van cbo’s te 
verbeteren.

Webcast Streams, die door de luisteraar/kijker niet voor latere  
beluistering vastgelegd kunnen worden en waarbij de inhoud de 
streams niet door de luisteraar/kijker kan worden bepaald noch  
worden beïnvloed.

THUISKOPIE  

THUISKOPIE IS EEN VERGOEDING VOOR HET THUIS  

KOPIËREN OP ZOGEHETEN BLANCO GELUIDSDRAGERS.
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