Aanvullende informatie
Oudedagsvoorziening Auteurs Buma

Wij vinden het belangrijk dat u de auteursrechtenvergoeding krijgt waar u recht op
heeft. Maar wij denken ook graag mee over uw toekomst.
Daarom is er de Regeling Oudedagsvoorziening Auteurs, waarmee u zelf kunt kiezen
op welke wijze en bij welke uitvoerder u uw oudedagsvoorziening wilt inrichten.

Deze regeling is voor u bedoeld wanneer:
•

U als componist of tekstschrijver bent aangesloten bij Buma.

•

Uw jaarinkomen Buma over 2015 minimaal € 1.096,- bedroeg.

•

U uw AOW-gerechtigde leeftijd zoals in Nederland geldend nog niet heeft bereikt.

Waar moet u op letten:
• Buma faciliteert voor een deel uw oudedagsvoorziening, door jaarlijks het beschikbare
bedrag aan u uit te keren. Dit bedrag wordt ‘de beschikbare inleg’ genoemd. U bent zelf
verantwoordelijk voor de wijze waarop u hiermee uw eigen oudedagsvoorziening regelt,
aanvullend op een bestaande oudedagsvoorziening zoals bijvoorbeeld uw AOW. U
dient de Buma bijdrage voor dat doel te gebruiken.
• U beslist zelf op welke wijze u uw oudedagsvoorziening wilt inrichten en bij welke
uitvoerder.
• Buma heeft geen zorgplicht ten aanzien van de wijze waarop u uw
oudedagsvoorziening inricht. Dit heeft dan ook tot gevolg dat Buma geen advies kan
uitbrengen.
• Het voor u beschikbare bedrag kunt u wellicht aftrekken van uw belastbaar inkomen.
Het bedrag dat u mag aftrekken is onder andere afhankelijk van uw fiscale ruimte. De
berekening van uw fiscale jaarruimte moet u jaarlijks maken. Op de website van de
Belastingdienst vindt u daarover meer informatie. U zou hiervoor ook een fiscalist of
accountant kunnen raadplegen.
• Om deel te kunnen nemen aan de regeling is het noodzakelijk om de bijgevoegde
overeenkomst in tweevoud te ondertekenen en terug te sturen naar Buma in de
bijgesloten envelop. Buma mag het geld alleen uitkeren nadat de overeenkomst
getekend retour is gezonden en u akkoord gaat met de voorwaarden.
• Lees zorgvuldig het bijgevoegde reglement* en de overeenkomst.

* Artikel 12 van het reglement heeft specifiek betrekking op het recht dat u op basis van
deze Oudedagsvoorziening met terugwerkende kracht heeft opgebouwd en die vanaf
heden aan u kan worden uitgekeerd mits u aan de voorwaarden zoals gesteld in de
overeenkomst en het reglement voldoet. Indien na 31 december 2018 de 2 door u
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getekende overeenkomsten retourneert, verliest u het recht op de inleg voor het jaar 2015.
Als u de overeenkomst na 31 december 2018 instuurt, treedt deze in werking met ingang
van het eerstvolgende jaar waar u volgens het reglement aanspraak maakt op de Regeling
Oudedagsvoorziening.
De inleg wordt overgemaakt op het bij Buma bekende privé bankrekeningnummer. Er is
ook een kopie bankafschrift nodig als de voor u beschikbare inleg naar een ander privé
bankrekeningnummer moet worden overgemaakt in verband met een bij Buma bekende
cessie en/of Beslagen op uitkeringen.

Vraag en antwoord
Geldt een minimum of maximum leeftijd voor deelname aan de ‘Regeling
Oudedagsvoorziening Auteurs’?
Er geldt geen minimum leeftijd. Wel is het zo dat u niet meer aan deze regeling kunt
deelnemen als u uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Als ik met mijn jaarinkomen wel aan de criteria voldeed maar ben vergeten om de
overeenkomst te retourneren, hoe lang kan ik dan nog aanspraak maken op de
beschikbare premie?
U kunt voor het jaar 2015 tot en met 31 december 2018 aanspraak maken op de
beschikbare premie.

Waarom heeft Buma geen collectieve regeling getroffen zoals dat in het verleden met
AENA is gedaan?
Door de aangescherpte toezichteisen en zorgplicht van aanbieders van
pensioenregelingen, de veranderende fiscale regelgeving en de hoge kosten is het voor
Buma, na zeer uitvoerig onderzoek, niet mogelijk gebleken een collectieve regeling aan te
bieden.

Hoe wordt de grens voor de inleg vastgesteld?
Deze grens is mede gebaseerd op een inschatting van de jaarlijkse uitvoeringskosten van
Buma voor de inrichting en uitvoering van deze regeling en de daaruit voortvloeiende baten
voor de deelnemers. Dit sluit ook aan bij de grens die werd gesteld aan deelname aan de
pensioenregeling die werd uitgevoerd door AENA.
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Als ik in 2015 in aanmerking kom voor de beschikbare inleg, geldt dat dan
automatisch ook voor de komende jaren?
Dat hangt af van het feit of u in de opvolgende jaren ook voldoet aan de uitkeringsgrens en
het dan geldende reglement. Als u in de opvolgende jaren ook voldoet aan de
uitkeringsgrens ontvangt u automatisch het voor u beschikbare bedrag.

Als ik verhuis naar het buitenland, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor de
oudedagsvoorziening?
Ja. Of u in Nederland woont of in het buitenland is geen voorwaarde voor deelname. We
verzoeken u bij verhuizing ons de adreswijziging wel door te geven.

Hoe kan ik mijn oudedagsvoorziening het beste inrichten?
Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Neemt u eventueel contact op met
een (pensioen-)adviseur voor meer informatie.

Wordt de beschikbare inleg opgenomen in mijn jaaropgave?
Ja, de aan u uitgekeerde inleg wordt opgenomen in uw jaaropgave.

Wat gebeurt er met de door Buma beschikbaar gestelde inleg als ik overlijd?
Buma stopt met onmiddellijke ingang bij overlijden met het ter beschikking stellen van de
inleg.

Ik heb een cessie uitstaan bij een uitgever. Heeft dat invloed op de daadwerkelijke
bedragen en uitkering?
Nee, het bedrag van de oudedagsvoorziening loopt niet via een uitgever, en de uitbetaling
wordt niet verrekend met de cessie.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?
Zo spoedig mogelijk nadat de Vereniging Buma uw twee door u getekende
overeenkomsten heeft ontvangen wordt de betaling op het bij Buma bekende
rekeningnummer uitgevoerd. Er is ook een kopie bankafschrift nodig als de voor u
beschikbare inleg naar een ander privé bankrekeningnummer moet worden overgemaakt in
geval van een bij Buma bekende cessie en/of Beslagen op uitkeringen. Buma keert dus zo
spoedig mogelijk na ontvangst van de overeenkomsten uit, uiterlijk 31 december 2018.
In specifieke gevallen, zoals bij Buma bekende beslagen en dergelijke, zal Buma
voorafgaand aan de betaling met u in overleg treden over de juridische consequenties.
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Welke consequenties zijn er voor de gerechtigde aan verbonden als de inleg niet
uitsluitend voor de oudedagsvoorziening wordt gebruikt?
Door de overeenkomst te ondertekenen en te retourneren gaat u akkoord met het
reglement en de voorwaarden waarin is vastgelegd dat de inleg uitsluitend bestemd is voor
de oudedagsvoorziening.

Waarom kan Buma de overeenkomst eenzijdig wijzigen?
Buma kan als aanbieder van deze regeling de inhoud dan wel de voorwaarden van de
overeenkomst wijzigen. U kunt deze inhoud niet wijzigen, maar wel besluiten geen deel
meer te nemen aan de regeling.

Waarom moet u in de overeenkomst een IBAN bankrekeningnummer (geen
spaarrekening of zakelijke rekening) vermelden waarop de beschikbare inleg zal
worden overgemaakt?
Als u een cessie heeft lopen dan worden de distributiegelden op de in de cessie
aangegeven gecedeerde bankrekening van iemand anders gestort.
Ook komt het veelvuldig voor dat rechthebbenden een begunstiger hebben aangegeven op
wiens bankrekeningnummer de distributiegelden worden gestort.
Omdat de gelden van de oudedagsvoorziening alleen voor u zijn, willen we de beschikbare
inleg naar uw eigen bankrekening overmaken. Het is immers uw oudedagsvoorziening.

Daarom vragen we u in de overeenkomst uw IBAN privé bankrekeningnummer (GEEN
SPAARREKENING of ZAKELIJKE REKENING) in te vullen.
Voor rechthebbenden die geen cessie of begunstiger hebben zal dit dus het
bankrekeningnummer zijn waarop de distributiegelden ook altijd worden gestort.
Zodra het geld gestort dient te worden op een ander privé bankrekeningnummer dan bij
Buma/Stemra bekend is, is een kopie bankafschrift, voorzien van uw handtekening,
noodzakelijk. Voeg de kopie toe aan de twee getekende overeenkomsten.
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