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Inleiding

Over geestelijk eigendom
Er zijn mensen die muziek maken, terwijl u nooit
een geluid van ze zult horen: muziekauteurs
(componisten en tekstschrijvers) blijven vaak
verscholen, onhoorbaar achter de artiesten die
hun werk uitvoeren. Toch, de muziek waar u van
geniet is het eigendom van die componisten en
tekstschrijvers. Zij zijn de makers.
Een compositie of liedtekst is het geestelijk
eigendom van de maker ervan. Daarom moet die
muziekauteur eerst toestemming geven als
iemand anders het werk wil ‘lenen’ om het aan
anderen te laten horen. Zo vreemd is dat niet.
Je leent ook iemands auto pas als je daarvoor
toestemming krijgt van de eigenaar en eventueel
iets hebt geregeld voor de benzinekosten.

De Nederlandse Auteurswet
Artikel 1 van de Auteurswet, die dateert uit 1912,
luidt:

Wat geldt voor materieel eigendom, geldt net zo
goed voor geestelijk eigendom: willen we het
gebruiken, dan is daarvoor toestemming van de
eigenaar nodig. En wordt die toestemming
gegund, dan hoort de e igenaar daarvoor een
financiële vergoeding te krijgen.

Openbaar te maken betekent voor auteurs dat zij
het alleenrecht hebben hun werk in het openbaar
ten gehore te brengen.
Als anderen het werk ten gehore brengen mag dat
dus niet zonder de toestemming van de muziekauteurs. Dat geldt bijvoorbeeld ook als een
zendgemachtigde het werk voor radio of televisie
wil uitzenden.

Muziekauteurs en -uitgevers hebben recht op een
vergoeding als er sprake is van ‘openbaar maken’
of ‘verveelvoudiging’ van hun werk.

”Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den
maker van een werk van letterkunde, wetenschap
of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit
openbaar te maken en te verveelvoudigen,
behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.”
Nadere uitleg:
Rechtverkrijgende is een ander aan wie de auteurs
hun auteursrecht (geheel of gedeeltelijk) kunnen
overdragen. Die ‘ander’ kan een auteursrecht
organisatie zijn. De Vereniging Buma en Stichting
Stemra zijn zulke organisaties.

Als anderen het werk willen vastleggen en/of
verveelvoudigen is daarvoor eveneens toestemming nodig van de muziekauteurs. Ook daarop
hebben auteurs het alleenrecht. Het gaat dan om
beeld- en geluidsdragers (bijv. videocassette,
Compact Disc of DVD) en bladmuziek.
Behoudens beperkingen bij de wet gesteld.
In sommige gevallen geldt het recht niet, bij
voorbeeld, bij een bepaald gebruik van het werk
in het onderwijs. Bovendien is auteursrecht niet
eeuwigdurend.
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2 Organisaties voor het muziekauteursrecht

Voor het gebruik van muziekwerken is dus
toestemming nodig van de desbetreffende
muziekauteurs (componisten en tekstschrijvers).
Als die toestemming er is, moeten die muziek
auteurs betaald worden als hun werk wordt
uitgevoerd/vastgelegd. Dat staat in de Auteurswet.
Het is een heel gedoe voor de muziekauteurs om
uit te zoeken wat er met hun werken is gebeurd.
Wie heeft het gebruikt; wat is er gebruikt; waar is
het gebruikt; wanneer is het gebruikt en hoe zijn
de werken van de muziekauteurs gebruikt?
Daarom zijn er twee organisaties opgericht die dat
namens de muziekauteurs doen: Vereniging Buma
en Stichting Stemra. In de volksmond heten die
twee kortweg Buma/Stemra.
Om praktische redenen hebben deze organisaties
één bedrijf gevormd, dat is gevestigd in één
kantoor te Hoofddorp. Muziekauteurs kunnen bij
Buma aankloppen als hun werk in het openbaar
wordt uitgevoerd. En bij Stemra als hun werk
wordt vastgelegd/verveelvoudigd op beelden
geluidsdragers.
Vereniging Buma
Buma houdt zich bezig met het regelen van
toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in
het openbaar. Daarbij moet gedacht worden aan:
concerten en andere live-uitvoeringen; uitzendingen via radio en televisie; CD’s die gedraaid
worden, achtergrondmuziek in horecabedrijven,
winkels en bedrijfsruimten, maar ook muziek
tijdens evenementen.

Kortom, elke manier van het ten gehore brengen
van muziek, met uitzondering van het gebruik in
huiselijke kring en sommige vormen van gebruik
door het onderwijs.
Wanneer een werk in het openbaar gebruikt
wordt, is daar altijd toestemming voor nodig van
muziekauteurs en/of -uitgevers. Als die zijn
aangesloten bij Buma (en het auteursrecht hebben
overgedragen) dan is het Buma die al dan niet
toestemming geeft.Vrijwel altijd wordt die
toestemming verleend als de gebruiker bereid is
om te betalen.
Het wordt wat omslachtig als Buma voor iedere
uitvoering afzonderlijk een regeling moet treffen.
Daarom sluit Buma zo mogelijk langlopende
contracten af met (overkoepelende organisaties
van) muziekgebruikers. Dat is het geval met de
NOS voor de landelijke omroepen; met commerciële zenders; met exploitanten van kabelnetten
voor doorgifte van (buitenlandse) programma’s;
met de Nederlandse Vereniging van Bioscoop
exploitanten voor alle fi
 lmmuziek die in bioscopen
te horen is; met grootwinkelbedrijven; met
buurthuiscentra; met Koninklijk Horeca Nederland
voor haar aangesloten leden; met individuele
bedrijven en met nog vele andere.
In totaal gaat het om zo’n ruim honderdvijftigduizend muziekgebruikers. Die moeten er door
Buma van overtuigd worden dat het betalen
van auteursrechten een rechtvaardige zaak is.
De bedragen die Buma incasseert, worden
verdeeld onder de rechthebbenden (componisten,
tekstschrijvers, e rfgenamen etc.) van de
gebruikte muziek. Dit gebeurt evenredig aan het
gebruik en aan wat er voor dit gebruik is betaald.
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Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?
Er is een puntensysteem dat de muziekwerken
waardeert naar tijdsduur. De opbrengst die in een
bepaalde muzieksector is geïncasseerd, wordt
verdeeld over de verschillende rechthebbenden.
Dat wil zeggen dat een bedrag dat Buma bijvoorbeeld van de NOS ontvangt op basis van exacte
programma-opgaven, uitsluitend verdeeld wordt
onder de rechthebbenden van muziek die via de
publieke omroepen is uitgezonden.
De technische term voor deze verdeling is
repartitie. Repartitie is dus de verdeling van de
incasso (binnengekomen bedragen) onder de
rechthebbenden van de uitgevoerde werken.
Om even een beeld te geven: er zijn bij Buma/
Stemra ruim twee miljoen muziekwerken
bekend. Dat betekent dat het aantal recht
hebbenden ook zeer groot is. Na incasso en
repartitie volgt de afrekening. Die afrekening
vindt een aantal malen per jaar plaats aan
rechthebbenden die met Buma (of één van de
buitenlandse organisaties) een exploitatie
contract hebben gesloten.

Stichting Stemra
Stemra houdt zich bezig met het verlenen van
toestemming en het incasseren van vergoedingen
voor het gebruik van muziekwerken op beeld- en
geluidsdragers zoals CD, DVD, CD-Rom,
audiocassettes, geluidsspoor van films en
commercials, videocassettes en MIDI-files.

De incasso van Stemra vindt plaats bij platenmaatschappijen, producenten van in eigen beheer
uitgebrachte geluidsdragers, producenten van
audiovisuele producties, achtergrondmuziek
producenten en importeurs van uit het buitenland
afkomstige geluidsdragers.
De klantenkring is kleiner dan die van Buma en
daardoor overzichtelijker. Ook het afrekenings
proces is eenvoudiger van opzet. Net als Buma
verdeelt Stemra de geïncasseerde gelden onder de
rechthebbenden. Bij Stemra worden de bedragen
die voor een bepaalde beeld- of geluidsdrager zijn
binnengekomen verdeeld onder de rechthebbenden van de werken die op die drager staan.

Het wereld-muziekrepertoire
Buma en Stemra stellen de muziekgebruiker in de gelegenheid een keuze te maken uit m
 iljoenen
muziekwerken, geschreven door honderdduizenden componisten en tekstschrijvers van wie zij de
belangen behartigen. De buitenlandse zusterorganisaties van Buma en Stemra doen in hun
thuismarkten hetzelfde. Door een overeenkomst te sluiten met Buma/Stemra krijgt de muziek
gebruiker het recht om dit omvangrijke wereldrepertoire in het openbaar ten gehore te brengen of
te verveelvoudigen, mits hij of zij d
 aarvoor een vergoeding betaalt. Deze vergoeding wordt door
Buma/Stemra uitgekeerd aan de componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.
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3 Veel voorkomende vragen

Zijn wij verplicht aan Buma te betalen?
Ja, u bent verplicht om te betalen en u dient vooraf
over toestemming van Buma voor het muziek
gebruik te beschikken. Sinds 1912 is in Nederland
namelijk de Auteurswet van kracht en is iedereen
die in het openbaar muziek ten gehore brengt (of
laat brengen) Bumarechten verschuldigd.
Wij gebruiken alleen buitenlandse muziek,
nooit Nederlandse, moeten wij dan wel aan
Buma betalen?
Ja, in vrijwel alle landen zijn auteursrecht
organisaties zoals Buma en tussen deze
organisaties bestaan contracten. Buma zorgt
ervoor dat het geld dat bijvoorbeeld aan
buitenlandse tekstschrijvers toekomt, ook
daadwerkelijk naar die buitenlandse organisatie
wordt overgemaakt.

Dus, kort gezegd: aan Buma betaalt u voor de
mensen die de muziek ‘hebben bedacht’ en aan
SENA betaalt u voor de mensen die de muziek
‘op de plaat’ hebben gezet.
Betalen wij ook voor overleden tekstschrijvers
en/of componisten?
Ja, na het overlijden van de auteur gaat het
auteursrecht over op de erfgenamen en ontvangen zij het geld. In de Nederlandse Auteurswet
staat dat dit auteursrecht 70 jaar na de dood van
de maker (auteur) vervalt. Dat is ook de verklaring
waarom veel klassieke muziek vrij is van
auteursrecht. Het is bijvoorbeeld al langer dan 70
jaar geleden dat Mozart en Bach zijn overleden.
Arrangementen van klassieke muziek zijn vaak
wel beschermd.

Aan de andere kant is het zo dat voor Nederlandse
muziek die in het buitenland wordt gebruikt ook
aan Buma wordt betaald, zodat het via Buma
terecht komt bij de Nederlandse rechthebbenden.
Wij hebben al aan SENA betaald, dan hebben we
toch al voor muziek betaald?
Inderdaad betaalt u voor muziek als u aan SENA
betaalt. Maar SENA behartigt de belangen van
artiesten, musici en producenten van geluids
dragers, zoals CD’s en cassettebanden. Deze
vergoeding betaalt u op grond van de Wet op de
Naburige rechten die sinds 1 juli 1993 in Nederland
van kracht is. Aan Buma daarentegen betaalt u voor
gebruik van het repertoire van componisten,
tekstschrijvers en muziekuitgevers.
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4 De Buma-tarieven

5 Tot slot

Muziek kent allerlei toepassingen. Er is muziek
waarvoor de liefhebbers speciaal naar een concert
of een discotheek gaan. Maar u hoort ook muziek
in de supermarkt of in het winkelcentrum en
natuurlijk dagelijks via radio en televisie, maar
ook tijdens evenementen, zoals feestweken.

Na het lezen van deze informatie kunt u natuurlijk nog vragen hebben die niet zijn beantwoord.
Als u aanvullende informatie wenst, als u vragen
heeft of als u bijvoorbeeld wilt weten hoe andere
tarieven eruit zien, kunt u contact opnemen met
Buma, telefoon (023) 799 79 99.

Hiervoor bestaan verschillende tarieven. De hoogte
van de tarieven varieert, naarmate het belang van
het muziekgebruik toe- of afneemt.

7 Muziekgebruik algemeen

Algemeen Tarief 2011

Waarop is dit tarief van toepassing?
a. Op uitvoeringen waarbij muziek ten gehore
wordt gebracht door één of meer uitvoerende
kunstenaars;
b. Op uitvoeringen waarbij muziek langs
mechanische weg ten gehore wordt gebracht,
voor zover het geen achtergrondmuziek betreft;
c. Op elke vorm van muziekgebruik waarvoor
geen speciaal tarief van Buma geldt.
Enkele begrippen
oppervlakte: de bruto-oppervlakte van de
ruimte waarin de muziek te beluisteren is;
recette: het totaal van de bruto-ontvangsten uit
entreegelden, subsidies, donaties, sponsorgelden,
inkomsten uit programmaverkoop en/of andere
inkomsten met betrekking tot de uitvoering; op
dit totale brutobedrag dient de geldende btw in
mindering te worden gebracht.
uitkoopsom: het bruto-bedrag exclusief de
geldende btw dat gevraagd wordt door het
bureau dat artiesten, musici, kunstenaars,
discotheken, drive-in-shows en dergelijke voor
optredens boekt;
gages: het totaal van de bruto-bedragen inclusief
loonbelasting en sociale lasten alsmede onkostenvergoedingen en kosten van licht- en/of
geluidsinstallaties die de organisator van een
uitvoering aan musici of anderen voor hun
medewerking aan die uitvoering moet betalen.

van het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom.
Het percentage is afhankelijk van het aandeel
beschermd wereldrepertoire ten opzichte van het
totaalprogramma en wel als volgt:
7% wanneer meer dan ²⁄³ van de totale tijdsduur
van het programma uit beschermd wereldrepertoire bestaat;
5% wanneer ten hoogste ²⁄³ van de totale
tijdsduur van het programma uit beschermd
wereldrepertoire bestaat;
3% wanneer ten hoogste 1 ⁄³ van de totale tijdsduur
van het programma uit beschermd wereldrepertoire bestaat.

Waarop is de prijs gebaseerd?
In principe wordt het verschuldigde bedrag
vastgesteld op basis van een percentage van de
recette. Indien er geen sprake is van een recette of
indien het totaalbedrag aan gages of de uitkoopsom
hoger is dan de recette, wordt het verschuldigde
bedrag vastgesteld op basis van een percentage
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Minimaal is per dag/uitvoering de v
 olgende
prijs verschuldigd:
oppervlakte t/m
prijs per dag/uitvoering
50 m²		€ 23,95
100 m²		€ 27,29
150 m²		€ 30,63
200 m²		€ 33,97
250 m²		€ 37,31
300 m²		€ 40,65
350 m²		€ 43,99
400 m²		€ 47,33
450 m²		€ 50,67
500 m²		 € 54,01
550 m²		€ 57,35
600 m²		€ 60,69
650 m²		€ 64,03
700 m²		€ 67,37
750 m²		€ 70,71
800 m²		€ 74,05
850 m²		€ 77,39
900 m²		€ 80,73
950 m²		€ 84,07
1000 m²
€ 87,41
Voor iedere 50m² méér of gedeelte daarvan méér dan
1000 m2: een opslag van € 3,34

Enkele bijzondere vormen van muziekgebruik
Muziekuitvoering in de openlucht
Voor muziekgebruik in de openlucht is de prijs
3%, 5% of 7% van de recette. Indien geen sprake
is van recette of indien het totaalbedrag aan
gages of de uitkoopsom hoger is dan de recette,
worden de percentages berekend over de
uitkoopsom of het artistiek budget. Als
minimum geldt de prijs bij 700 m2 .

Muziek tijdens filmvoorstellingen en overige
audiovisuele presentaties
Voor het gebruik van mechanische muziek tijdens
filmvoorstellingen en overige audiovisuele
presentaties in (bioscoop)theaters en daarmee te
vergelijken accommodaties bedraagt de prijs 6%
van de recette, met een minimum per voorstelling/presentatie op basis van de oppervlakte van
de lokaliteit volgens vermelde prijzen. Indien bij
een muziekuitvoering filmbeelden worden
vertoond geldt het A
 lgemeen Tarief.
Muziek overgebracht en doorgegeven door
middel van een centrale installatie
Voor het distribueren van muziek over hotel
kamers, bungalows, e.d. bedraagt de prijs 3%
van de vergoeding die voor deze doorgifte
wordt gevraagd, met een minimum per jaar op
basis van het aantal aansluitingen. De hier
vermelde bedragen gelden ook voor muziek via
telefoonlijnen tijdens wachtstand bij een
telefoonnummer met een netnummer.

t/m 50 aansluitingen
51 t/m 100 aansluitingen
101 t/m 150 aansluitingen
151 t/m 200 aansluitingen

€ 67,69
€ 135,39
€ 203,08
€ 270,78

Voor iedere 50 aansluitingen of gedeelte daarvan méér
dan 200 aansluitingen: een opslag van € 67,29

Carillonbespelingen
Per bespeling bedraagt de prijs € 8,74. Voor
automatische bespelingen bedraagt de prijs
€ 443,67 per kalenderjaar.
Alle prijzen zijn exclusief btw.
9 Muziekgebruik algemeen

Tariefbepalingen
1. Op overeenkomsten van Buma met muziek
gebruikers zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden van Buma en hetgeen is bepaald
in het van toepassing zijnde tarief. De tarieven
liggen bij Buma ter inzage en worden op verzoek
toegezonden.
2. Het Algemeen Tarief is van toepassing op
muziekgebruik in de vorm van uitvoeringen door
één (of meer) uitvoerende kunstenaar(s) of door
middel van mechanische apparatuur, ook wanneer
dat muziekgebruik geschiedt binnen een evenement dat niet in het bijzonder op dat muziek
gebruik is gericht, tenzij het Tarief Mechanische
Achtergrondmuziek van toepassing is.
3. Het Algemeen Tarief is voorts van toepassing
op muziekgebruik bestaande uit het ten gehore
brengen van amusementsmuziek in een horecabedrijf, indien dat ten gehore brengen zowel voor
rekening van de horeca-ondernemer zelf, als in het
kader van het horeca-bedrijf als zodanig geschiedt
en tevens de recette en/of het bedrag van de
uitkoopsom - en bij het ontbreken daarvan, het
bedrag van de gages - van de uitvoerenden hoger
is dan € 1.000,– en de entreeprijs hoger is dan
€ 15,– per dag/uitvoering.

6. De prijzen voor het vermelde muziekgebruik
gelden slechts indien voor het muziekgebruik
vooraf met Buma een overeenkomst is gesloten.
Indien een muziekgebruiker niet voorafgaand aan
het muziekgebruik met Buma een overeenkomst
heeft gesloten, staat het Buma vrij een toeslag te
berekenen tot een maximum van 50% van de voor
het desbetreffende muziek geldende prijs met een
minimum van € 25,– .
7. Betaling van het verschuldigde bedrag dient te
geschieden binnen de door Buma te stellen
termijn en op de door Buma aan te geven wijze.
8. Voor muziekgebruik, waarop dit tarief van
toepassing is, kunnen door Buma bijzondere
overeenkomsten zijn gesloten met individuele
muziekgebruikers of organisaties van muziek
gebruikers.
Voor muziekgebruik waarop een dergelijke
overeenkomst van toepassing is, gelden de
prijzen en voorwaarden als daarin genoemd.

4. Het Algemeen Tarief is niet van toepassing
wanneer een speciaal tarief van Buma van
toepassing is.
5. Voor het muziekgebruik vermeld in dit tarief
kunnen muziekgebruikers de auteursrechtelijke
toestemming van Buma verkrijgen door met
Buma een overeenkomst te sluiten voor één of
meer uitvoeringen.
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Algemene Voorwaarden

1. Voor het in het openbaar ten gehore brengen
van muziek (verder aangeduid als: muziekgebruik)
behorend tot het door Buma beheerde repertoire
dient de muziekgebruiker vooraf over de auteurs
rechtelijke toestemming van Buma te beschikken.
Het enkele feit dat de muziekgebruiker een bedrag
aan Buma betaalt, kan nimmer betekenen dat
daardoor toestemming van Buma is verkregen,
omdat de muziekgebruiker deze toestemming
slechts kan verkrijgen door met Buma volgens de
voorwaarden een overeenkomst te sluiten.
Op de overeenkomst zijn van toepassing deze
Algemene Voorwaarden van Buma alsmede
hetgeen is bepaald in het in de overeenkomst
genoemde van toepassing zijnde tarief van Buma.
De toepasselijke tarieven inclusief Tarief
bepalingen, die jaarlijks door Buma kunnen
worden gewijzigd, liggen bij Buma ter inzage. Zij
worden op verzoek toegezonden. Buma verleent
de toestemming uitsluitend voor het in de
overeenkomst vermelde muziekgebruik.
2. De overeenkomst treedt in werking door
tijdige betaling van het verschuldigde en vangt
aan op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd
wordt voortgezet tot de datum tegen welke deze
door muziekgebruiker of door Buma wordt
opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden. Een overeenkomst voor onbepaalde
tijd is te allen tijde opzegbaar met ingang van
1 januari van het daaropvolgende jaar.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van
rechtswege na het verstrijken van die tijd.
3. De in de overeenkomst vermelde prijs wordt

door Buma jaarlijks aangepast aan eventuele
veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig
het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te
publiceren Consumenten Prijs Indexcijfer alle
huishoudens, afgeleid, per juni van het lopende jaar
ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar.
4. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd
dient de prijs voor het muziekgebruik vooruit te
worden betaald, steeds binnen 30 dagen na
factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is
de muziekgebruiker van rechtswege in verzuim.
Buma heeft het recht het verschuldigde alsnog
van muziekgebruiker te vorderen vermeerderd
met de wettelijke rente en in en buiten rechte te
maken kosten.
5. Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
niet voor zijn rekening komt, in de onmogelijkheid
komt te verkeren van de door Buma verleende
auteursrechtelijke toestemming gebruik te maken,
is Buma niet gehouden tot terugbetaling van
hetgeen vooruit is betaald, tenzij de muziekgebruiker Buma tijdig schriftelijk van die omstandigheid
in kennis heeft gesteld. In dat geval zal Buma
restitutie verlenen voor iedere, na ontvangst van de
kennisgeving niet verstreken, gehele kalendermaand.
6. Indien en zodra zich aan de zijde van de
muziekgebruiker wijzigingen voordoen met
betrekking tot de in de overeenkomst vervatte
gegevens, dient de muziekgebruiker Buma
daarvan schriftelijk kennis te geven. In dat geval
heeft Buma het recht de overeengekomen prijs in
overeenstemming met haar tarieven aan te passen
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aan het gewijzigde muziekgebruik. Is de muziekgebruiker in verzuim met deze kennisgeving, dan
beschikt hij niet over de voor het gewijzigde
muziekgebruik vereiste auteursrechtelijke
toestemming van Buma.
7. De muziekgebruiker zal, in verband met de
vaststelling van gegevens, op grond waarvan het
aan muziekauteursrechten verschuldigde wordt
berekend en/of de verdeling van de voor
uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden
geschiedt, op eerste verzoek van Buma volledig
opgave doen op door Buma aangegeven wijze van
de door muziekgebruiker openbaar gemaakte
(muziek)werken inclusief jingles, commercials,
herkenningstunes etc. en overige gegevens die
Buma in dat kader nodig zou kunnen hebben.
8. De muziekgebruiker kan zijn rechten en
verplichtingen uit de overeenkomst slechts aan
derden overdragen, nadat en voor zover hij daartoe
van Buma schriftelijk toestemming heeft verkregen.
9. Ingeval de aan Buma verleende ministeriële
toestemming als bedoeld in artikel 30a Auteurswet
wordt ingetrokken, eindigt de overeenkomst van
rechtswege op het tijdstip waarop de intrekking
van bedoelde toestemming van kracht wordt. De
restitutieregeling vervat in artikel 5, tweede zin, is
dan van overeenkomstige toepassing.
10. De door Buma aan de muziekgebruiker te
verlenen toestemming tot gebruik van haar
repertoire op grond van de door Buma gehanteerde tarieven geldt uitsluitend voor uitvoe
ringen waarbij de muziekwerken ten gehore
worden gebracht met inachtneming van het
bepaalde in artikel 25 Auteurswet.

11. Indien een muziekwerk dat de muziekgebruiker
ten gehore wenst te brengen een ongeautoriseerde
bewerking is of plagiaat behelst, of door middel
van illegaal vervaardigde en/of illegaal in het
verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers ten
gehore wordt gebracht, zal de muziekgebruiker op
eerste verzoek van Buma ter zake, de openbaar
making van een dergelijk muziekwerk onmiddellijk
staken en gestaakt houden.
12. Zekerheid
1) De muziekgebruiker verplicht zich door
betaling van de verschuldigde vergoeding om
op eerste verzoek van Buma zekerheid te stellen
voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens Buma. De muziekgebruiker kan
naar eigen keuze deze zekerheid geven:
• door een onherroepelijke, onvoorwaardelijke
en op eerste schriftelijk verzoek door Buma
inroepbare bankgarantie te stellen ten bedrage
van de vergoeding die de muziekgebruiker op
jaarbasis aan Buma verschuldigd is, dan wel
• door ervoor zorg te dragen dat een derde,
zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de
muziekgebruiker, zichzelf jegens Buma borg
stelt ten bedrage van de vergoeding die de
muziekgebruiker op jaarbasis aan Buma
verschuldigd is, dan wel
• door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals
bijvoorbeeld een bestuurder van de muziek
gebruiker, zichzelf in persoon jegens Buma
verbindt terzake de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan Buma verschuldigd is.
2) Blijft de muziekgebruiker in gebreke om op een
van de bovengenoemde wijzen zekerheid te
stellen dan kan Buma - onverminderd alle
andere tot haar beschikking staande rechten
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en weren - de toestemming tot muziekgebruik
opschorten of opzeggen.
13. Buma is gerechtigd eenmaal per jaar op kosten
van de wederpartij waarmerking door een
accountant te verlangen van de door de weder
partij verstrekte gegevens op grond waarvan de
muziekauteursrechten zijn berekend.
Indien Buma meermalen per jaar controle
verlangt komen deze kosten voor rekening van
Buma, tenzij blijkt dat er sprake is van onjuiste of
onvolledige opgaven. Dan komen deze kosten
voor rekening van de wederpartij.
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Vereniging Buma is de auteursrechtorganisatie van
componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.

