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Geachte heer De Wit, 

Naar aanleiding van uw verzoek om goedkeuring van voorgenomen 

wijzigingen van de statuten en het repartitiereglement van Buma en Stemra 

(uw brieven van 2 juni 2016) willen wij u als volgt informeren. 

1. Wijziging repartitiereglement Buma inzake uitkering onverdeelde 

gelden 

Aanleiding voor wijziging van artikel 16 uit het repartitiereglement van Buma 

betreft een verbetering (op basis van de bestaande praktijk) van de definitie 

van rechthebbenden aan wie niet uitgekeerde vergoedingen pro rato worden 

uitgekeerd: ‘deelgerechtigden’ in plaats van ‘deelnemers’. 

Het College kan met deze wijziging instemmen. 

2. Wijziging statuten Stemra inzake exploitatie van grafische 

reproductierechten 

Aanleiding voor deze wijziging, het schrappen van de grafische 

reproductierechten uit de statuten van Stemra, betreft het bestuursbesluit 

om deze exploitatie per 1/1/2016 te beëindigen. Vanaf die datum neemt de 

Federatie Muziekuitgevers (FEMU) deze exploitatie over.  
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Het College kan met deze wijziging instemmen. Gelet op het feit dat zich 

recent betalingsplichtigen bij het CvTA hebben gemeld met vragen over de 

positie van FEMU, vraagt het CvTA wel aandacht om deze overdracht van de 

exploitatie op zorgvuldige wijze met de betalingsplichtigen te communiceren.  

3. Wijziging van statuten van Buma en Stemra en repartitiereglement 

van Buma inzake exploitatierekening, rubrieken vaste kosten en 

beleggingsinkomsten 

Aanleiding voor de wijziging van de statuten van Buma en Stemra op het 

punt van de ‘exploitatierekening’ (artikel 26 statuten van Buma en statuten 

Stemra analoog) betreft een verduidelijking van de terminologie in lijn met 

titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

Daarnaast heeft het bestuur besloten het repartitiereglement van Buma te 

wijzigingen op grond van de berekeningssystematiek in de praktijk van: 

a. Vaste kosten bij rubrieken ‘buitenland’ (5%) en ‘online’ (15%) 

b. Berekening van beleggingsinkomsten – als onderdeel van de 

overige baten - op basis van een (door het bestuur vast te 

stellen) normatief rendement.  

Het College kan met deze wijzigingen instemmen, maar wil wel opmerken dat 

het College de kosten van de inning, het beheer en de verdeling van gelden 

jaarlijks achteraf toetst. Dit mede in het licht van de implementatiewet van 

de EU-Richtlijn collectief beheer die per 1/1/2017 van kracht zal worden, 

waarbij het College verwacht dat de werkelijke kosten per categorie 

muziekgebruik (hier: ‘rubriek’) inzichtelijk gemaakt zullen moeten worden.  

4. Vaststelling van het reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra 

Het bestuur heeft een nieuw reglement, Commissie Integriteit Buma/Stemra, 

vastgesteld. Dit reglement behoort bij de gedragscode van Buma/Stemra.  

Voor zover het College kan overzien betreft dit reglement geen wijziging van 

de statuten (ex artikel 3 lid 1a WTCBO) of wijzigingen van reglementen of 

overeenkomsten die het ‘verkeer’ tussen de CBO en betalingsplichtigen of 

rechthebbenden betreffen (ex artikel 3 lid 1b WTCBO). In dat kader behoeft 

het vaststellen van dit reglement geen voorafgaande goedkeuring door het 

College. 
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Het College verwacht uw verzoek hiermee op passende wijze te hebben 

beantwoord. 

Hoogachtend, 

 

 

 

drs. J.W. Holtslag                                                                                                         

Voorzitter CvTA 

 

 

  

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep 

is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


