Wijzigingen statuten en reglementen n.a.v. de ALV van 12 juni
2019
Hieronder staan de wijzigingen in de statuten en reglementen zoals aangenomen door de ALV
(ledenvergadering van Buma en vergadering van aangeslotenen van Stemra) van 12 juni 2019.

Statutenwijzigingen
1. Gezamenlijke bevoegdheid bestuurders
De statutenwijziging houdt in dat het bestuur bevoegd is de Verenging/Stichting in en buiten
rechte te vertegenwoordigen, alsmede twee bestuursleden gezamenlijk handelend. (Artikel 24 lid 1
Statuten Buma/Stemra)
Deze statutenwijziging is een aanpassing naar de hedendaagse werkwijze van het bestuur, waarbij
belangrijke besluiten door bestuurders gezamenlijk worden genomen. Hierdoor is er sprake van
goede checks and balances binnen de Raad van Bestuur.
Deze wijziging is goedgekeurd door het CvTA d.d. 6 juni 2019. Deze statutenwijziging is per 16
augustus 2019 van kracht.

2. Doorslaggevende stem
In de statuten was niet voorzien in de situatie dat de besluitvorming in de Raad van Toezicht wordt
geblokkeerd door het staken van stemmen. Derhalve is er een voorziening in de statuten
opgenomen waardoor de voorzitter (mits aanwezig), in het geval dat de stemmen in de Raad van
Toezicht staken, een doorslaggevende stem krijgt toebedeeld. (Art. 19 lid 5 sub c en art. 19 lid 6
Statuten Buma/Stemra).
Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door het CvTA d.d. 6 juni 2019. Deze statutenwijziging is per 16
augustus 2019 van kracht.

3. Herstel omissie
Bij een gewone Raad van Toezicht vergadering is een 2/3 meerderheid nodig voor het vaststellen
van wijzigingen van reglementen en statutenwijzigingen. Die gekwalificeerde meerderheid was niet
vermeld bij besluitvorming per e-mail. Op deze manier zou je de 2/3 meerderheid bij een emailbesluitvorming kunnen omzeilen. Daarom is ook bij een e-mailbesluitvorming over
statuten/reglement wijzigingen een 2/3 meerderheid nodig. (Artikel 19 lid 5 sub c Statuten
Buma/Stemra)
Deze wijziging is goedgekeurd door het CvTA d.d. 6 juni 2019. Deze statutenwijziging is per 16
augustus 2019 van kracht.
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Wijzigingen repartitiereglement Buma en Stemra
1. Aanmelding afwijkende verdelingen
Eerder is het besluit genomen dat aangesloten componisten en tekstdichters in de nieuwe
ledenomgeving werken kunnen aanmelden zonder dat zij nog een handtekening moeten zetten. Dit
geldt ook voor het aanmelden van werken met een afwijkende verdeling. Het repartitiereglement
is hierop aangepast, zodat zowel op paper als in de nieuwe ledenomgeving een werk met een
afwijkende verdeling kan worden aangemeld.
- Repartitiereglement Stemra: artt. 12 lid 4 en 13 van Aanhangsel III
- Repartitiereglement Buma artt. 13 lid 4 en 14 van Aanhangsel V
Deze wijziging is d.d. 13 augustus 2019 door het CvTA goedgekeurd.

Wijzigingen repartitiereglement Stemra
1. Audio-visuele Thuiskopiegelden
Op voorstel van Stichting de Thuiskopie worden de gelden in de categorie Audio-visueel opgesplitst
(deel A en deel B). Het Stemra bestuur bepaalt jaarlijks op basis van de aanwezige markgegevens in
welke verhouding de gelden A en B worden gesplitst. Voor de 2017-gelden is de splitsing 50%-50%.
Deel A wordt conform het huidige aanhangsel IV artikel 9 lid 4 en 5 verdeeld. Er staan dus geen
‘vaste’ percentages (meer) genoemd, aangezien het Stemra bestuur jaarlijks de percentages
vaststelt.
Deel B wordt verdeeld onder vier categorieën/ herkomstbronnen (nieuw artikel 9 aanhangsel IV),
zoals door de Stichting De Thuiskopie zijn gedefinieerd, te weten:
1) Lineaire TV
2) Fysiek
3) VOD
4) Overig
Deze wijziging is d.d. 13 augustus 2019 door het CvTA goedgekeurd. De wijziging is nog onder
voorbehoud van goedkeuring van Stichting de Thuiskopie.
2. Technische wijzigingen
In Aanhangsel IV en Aanhangsel V van het repartitiereglement Stemra zijn juridisch, technische
wijzigingen aangebracht.
De technische wijzigingen betreffen o.a. omschrijvingen van de:
- objectieve reden van vertraagde uitkering in artikel 2 van Aanhangsel 4 en 5
- vervaltermijn voor aanspraken van niet vertegenwoordigde rechthebbenden in artikel 5 van
Aanhangsel 4 en 5
De overige nog niet hierboven genoemde technische aanpassingen staan in art. 12, lid 1 (verkeerde
verwijzing), art. 12 lid 4 (woord geschrapt) van het Repartitiereglement en in Aanhangsel 4 van het
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Repartitiereglement : overweging a (woord teveel + typefout), b (woord vervangen), c (datum
goedkeuring), d (datum overeenkomst ingevuld) en e (geactualiseerd), in art. 1, lid 2 sub a (definitie
van Rechthebbenden vanuit Stichting de Thuiskopie aangescherpt), art. 1, lid 2 sub c (woord te
weinig), art. 1, lid 1, sub e (definitie vanuit Stichting de Thuiskopie aangescherpt), art. 2 (woord
geschrapt) , art. 4 (woord teveel), art. 12 (woord vergeten), art.13 (woord vergeten) en art. 15
(datum inwerkingtreding).
Voorgaande aanpassingen inzake Aanhangsel 4 staan ook in Aanhangsel 5, dat ook nog de
volgende aanpassingen bevat: overweging sub d (niet toepasselijke woorden verwijderd), art. 1 lid
3 sub a (aanpassing aan wettekst) en sub c (woord te weinig), art. 13 (woord teveel).
Deze wijziging is d.d. 13 augustus 2019 door het CvTA goedgekeurd. De wijziging is nog onder
voorbehoud van goedkeuring van Stichting De Thuiskopie en Stichting Leenrecht.

3. Aanpassing inzake Thuiskopie en Leenrecht i.v.m. HP Reprobel
Naar aanleiding van het arrest van het HvJ Hewlett-Packard en Epson-Reprobel d.d. 12 november
2015 kon Stemra niet onverminderd doorgaan met het uitkeren van de Thuiskopie en
Leenrechtvergoedingen aan uitgevers. De gelden voor muziekuitgevers zijn derhalve gereserveerd.
Belangenverenigingen van auteurs en uitgevers zijn hierover in overleg getreden en hebben een
voorstel gedaan. Het voorstel komt kort samengevat op het volgende neer:
a. Inzake bestaande uitgavecontracten krijgen auteurs een half jaar de mogelijkheid van een
“opt-out”. Deze opt-out heeft betrekking op gelden vanaf het gebruikersjaar 2015.
b. Inzake nieuwe contracten kunnen auteur en uitgever, conform de Code of Conduct van
beroepsverenigingen, in het contract regelen of en hoe de uitgever meedeelt
c. Indien het Nederlands auteurscontractenrecht niet van toepassing is, zal de inning en
verdeling van de uitgeversgelden gaan zoals onderling tussen auteur en uitgever
overeengekomen. Hierbij is de kanttekening gemaakt dat uitgevers CBO’s vrijwaren voor
aanspraken van rechthebbenden.
Deze wijzigingen zijn opgenomen in het nieuwe artikel 2A Aanhangsel IV en V repartitiereglement
Stemra.

Deze wijzigingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het CvTA, Stichting de
Thuiskopie en Stichting Leenrecht. Tevens is de inwerkingtreding nog afhankelijk van een besluit
van de Minister van OCW met betrekking tot de billijke vergoeding voor de verlening van de
exploitatiebevoegdheid.
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