BUMA/STEMRA
Veelgestelde vragen van Oranjeverenigingen die lid zijn van de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen:


De factuur komt toch binnen via de Oranjebond? Wij als Oranjevereniging betalen
toch al aan de oranjebond?
Nee, de Buma Afdracht betaalt en regelt u rechtstreeks met Buma. Uw lidmaatschap
van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen geeft u alleen recht op eventuele
korting.



‘Nationale betekenis’ betekent toch ook een jubileum van het dorp of de stad?
Nee, de gebeurtenissen van nationale betekenis betreft alleen de week van 27 april
(Koningsdag) t/m 5 mei, de verjaardag van de regerend vorst en eventueel
31 augustus (van oudsher Koninginnedag voor Wilhelmina).
Mocht op enig moment een troonswisseling plaatsvinden, dan worden alle
festiviteiten die in het kader van de troonswisseling worden georganiseerd,
gelicenseerd volgens de regeling die met de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen is overeengekomen.



Als wij een Harmonie,Fanfare of koor uitnodigen hebben zij toch hun eigen regeling
met Buma en hoeven wij niks meer af te dragen?
Het klopt dat Harmonieën, Fanfares en koren een regeling hebben met Buma. Maar
alleen voor hun eigen repetities en voor een beperkt aantal van hun eigen concerten
en optredens. Zodra zij worden uitgenodigd of worden betaald, valt dat dus buiten de
regeling die zij hebben met Buma. Het betreft dan niet meer een door hen zelf
georganiseerd concert of optreden. De opdrachtgever, dus de Oranjevereniging, is
dan verantwoordelijk voor de Buma afdracht.
Een uitzondering voor leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen is:
Indien een Fanfare/Harmoniekorps optreedt zonder vergoeding en in de eigen
gemeente, dan valt dit onder de regeling die Buma met de bond van de
Harmonie/Fanfare heeft.



De Buma-Afdracht is toch voor rekening van de artiest en/of artiestenbureau, omdat
de afdracht in het All-in gage bedrag zit?
Auteursrechtelijk gezien is de initiatiefnemer/opdrachtgever van een evenement
aansprakelijk te houden voor het muziekgebruik tijdens de evenementen/optredens,
in dit geval de Oranjevereniging. De artiesten worden ingehuurd door de
Oranjevereniging die daar een feitelijk en/of commercieel belang bij heeft dat de
acts, waarbij de muziek wordt openbaar gemaakt, worden uitgevoerd. De
Oranjevereniging is uiteindelijk degene die bij machte is te verhinderen of te
voorkomen dat er inbreuk wordt gepleegd op het auteursrecht. De Oranjevereniging
is dus verantwoordelijk voor de afdracht van de muziek auteursrechten en niet de
artiesten.
De muziekauteurs sluiten tevens een exploitatie-overeenkomst met
auteursrechtenorganisaties. In Nederland is dat Buma. Buma beheert/exploiteert de
rechten van de muziekauteurs daar waar hun werk openbaar wordt gemaakt. Zelf
hebben de muziekauteurs daar geen zeggenschap meer over, want die rechten
hebben zij overgedragen aan Buma. De auteursrechten-organisaties in de wereld

sluiten onderling wederkerigheidcontracten. Daarom kan Buma toestemming
verlenen voor het gebruik van het wereldrepertoire en verloopt de afdracht voor
muziek auteursrechten in Nederland via BumaStemra.
In sommige gevallen heeft de Buma echter met het artiestenbureau een contract
afgesloten en brengt het artiestenbureau de Buma afdracht voor ons in rekening. Op
het moment dat de Buma is afgedragen door een artiestenbureau dan staat er op de
factuur inclusief 7% Buma. Staat dit er niet op dat kunt u ervan uitgaan dat het ook
niet is afgedragen.
Op het moment dat er op de factuur wel inclusief 7% Buma vermeld staat, dan heeft
de Buma een kopie factuur nodig waarop dit vermeld is. Een voorschotnota, contract
of handgeschreven aantekeningen zijn niet voldoende. De dan al afgedragen Buma
afdracht aan het artiestenbureau door de Oranjevereniging wordt dan in mindering
gebracht op de totale factuur van Buma.


Wat moeten de Oranjeverenigingen die lid zijn van de Koninklijke Bond van
Oranjeverenigingen nu elk jaar opgeven?

Elk jaar kunnen de leden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen gebruik maken
van de speciale regeling. Deze regeling inzake het muziekgebruik is uitsluitend van
toepassing op de bij de bond aangesloten verenigingen. De regeling betreft het
muziekgebruik van de evenementen van nationale betekenis (zoals rondom Het
Koningshuis: Koningsdag en op 4 en 5 mei). Mocht de Oranjevereniging naast deze
activiteiten nog andere activiteiten met muziek organiseren, dan dienen deze afzonderlijk
aan Buma opgegeven te worden. Deze vallen buiten de regeling.
In het kader van deze regeling is het volgende van belang:
 De Oranjevereniging dient aan te geven aan Buma of de vereniging jaarlijks de
normale Koningsdag-activiteiten organiseert (zoals stertochten, aubades, defilé’s,
kinderspelen en/of rommelmarkten). Als de Oranjevereniging dit eenmaal opgeeft
dan gaat Buma er gemakshalve vanuit dat de Oranjevereniging dat ieder jaar
organiseert en stuurt de Buma voor deze genoemde jaarlijkse activiteiten een
rekening voor een vergoeding van € 55,33 exlcusief BTW per dag (tarief 2015).
Mocht dit niet zo zijn of als dit is veranderd, dan dient er door de Oranjevereniging
contact met Buma opgenomen te worden.
 Als de Oranjevereniging hiervoor in het verleden al een factuur heeft ontvangen, dan
is bij de Buma al bekend dat de desbetreffende Oranjevereniging deze activiteiten
organiseert en hoeft dit niet opnieuw opgegeven te worden.
 Als de Oranjevereniging hiervoor nog geen factuur in het verleden voor ontvangen
heeft of voor het eerst dit soort activiteiten organsieert, dan kan dit na verzoek tot
opgave van Buma op het formulier worden gemeld.
 Voor al het door de Oranjevereniging georgansieerde muziekgebruik bij
evenementen (buiten deze aubades, defiles, kinderspelen, rommelmarkten, en
stertochten) dient apart aan Buma te worden opgegeven.
Het volgende tarief geldt voor alle Leden van de Oranjebond (op basis van 2015):
Het tarief geldt voor elke dag dat u evenementen organiseert die verband houden met
gebeurtenissen van nationale betekenis (zoals rondom Het Koninklijk Huis en op 4 en 5 mei).
1. Voor aubades, defilés, kinderspelen, rommelmarkten en stertochten, waar
sprake is van muziekgebruik, is een vergoeding van € 55,33 per dag
verschuldigd, in dit bedrag is de korting voor de leden van de Bond verwerkt.
Hieronder vallen ook live-optredens. Het bedrag van de gage/uitkoopsom van

de uitvoerende artiest mag niet hoger zijn dan € 1.000,00 per uitvoering en de
entreeprijs niet hoger dan € 25,00
2. Het grootste deel van de live-optredens is hiermee geregeld. Er zijn echter
enkele uitzonderingen. Met de rekenvoorbeelden hieronder ziet u snel in
welke groep uw evenement valt.
3. Alle bedragen dienen te worden verhoogd met het geldende btw-tarief (21%).

4. Voor muzikale evenementen waarvoor gages/uitkoopsommen worden betaald
Toelichting: Indien een fanfare/harmoniekorps optreedt zonder vergoeding
en in de eigen gemeente, dan valt dit onder de regeling die Buma met de
bond van de harmonie/fanfare heeft.
Rekenvoorbeelden

1. Evenement met een entreeprijs hoger dan € 25,Dit evenement valt niet binnen de regeling. U heeft voor dit evenement een licentie nodig op basis
van het ‘Algemeen Tarief’ (zie bumastemra.nl/algemeentarief).
Rekenvoorbeeld
Uitkoopsom act (DJ/Band etc.)€ 2.000,Recette
€ 2.300,Licentietarief Algemeen tarief:
7% van € 2.300,€ 161,-

Actie
Wij ontvangen graag een opgave van:
1. de betaalde uitkoopsom per act;
2. de behaalde recette;
3. de oppervlakte van de locatie waar
het evenement is gehouden.

2. Act met uitkoopsom hoger dan € 1.000,(entreeprijs € 25,- of lager)
Voor deze acts bent u op grond van de regeling een aanvullende licentievergoeding verschuldigd.
Deze wordt berekend op basis van 7% van de uitkoopsom.
Rekenvoorbeeld
Uitkoopsom act (DJ/Band etc.)€ 2.000,Recette
n.v.t.

Actie
Wij ontvangen graag een opgave van de
betaalde uitkoopsom per act.

Aanvullende licentievergoeding
7% van € 2.000,€ 140,-

3. Act met uitkoopsom tot en met € 1.000,(entreeprijs € 25,- of lager)
Deze acts vallen onder uw regeling.
Rekenvoorbeeld
Uitkoopsom act (DJ/Band etc.) € 900,Recette
n.v.t.
Aanvullende licentievergoeding n.v.t.

alle bedragen zijn exclusief btw.

Actie
Geen opgave nodig.
Wij kunnen een kopiefactuur van de act
opvragen. Bewaart u deze goed.

