Reglement Oudedagsvoorziening Auteurs
Vereniging Buma

Definities
AOW-gerechtigde leeftijd

: De pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a van de
Algemene Ouderdomswet.

Auteur

: De natuurlijke persoon die op grond van de statuten van Buma
behoort tot de groep componisten en tekstdichters en die zelf of
via een B.V. een uitkering uit hoofde van muziekauteursrechten
ontvangt van Buma.

Beschikbare inleg

: De inleg zoals bedoeld in artikel 3 van dit Reglement
Oudedagsvoorziening.

B.V.

: De vennootschap waaraan de Auteur zijn muziekauteursrechten
heeft overgedragen en die een uitkering uit hoofde van de
muziekauteursrechten ontvangt van Buma.

Buma

: Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40530934.

Gerechtigde

: De Auteur en indien van toepassing diens B.V.

Inleggrondslag

: De som van alle uitkeringen uit hoofde van muziekauteursrechten
die de Gerechtigde in een kalenderjaar (t) van Buma ontvangt,
exclusief de uitgekeerde Beschikbare inleg in dat kalenderjaar (t).

Inlegpercentage

: 10%. Buma mag dit percentage jaarlijks bijstellen.

Minimale Inleggrondslag

: Voor het kalenderjaar 2017 geldt een Inleggrondslag van
€ 1.104,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd conform het
indexeringsreglement van Buma.

Oudedagsvoorziening

: Voorziening ten behoeve van de financiering van de gewenste
levensstandaard nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Overeenkomst

: De zgn. ‘Overeenkomst Oudedagsvoorziening’ tussen Buma en de
Gerechtigde betreffende de deelname aan dit Reglement
Oudedagsvoorziening.

Uitkering

: De uitkering uit hoofde van muziekauteursrechten die Gerechtigde
in enig jaar van Buma ontvangt.

2 van 5

Artikel 1.

Doel

De Oudedagsvoorziening heeft tot doel het doen treffen van een Oudedagsvoorziening door de
Gerechtigde ten behoeve van de Auteur en/of zijn nabestaande(en).
Artikel 2.

Voorwaarde voor deelneming

1. Deelname door Gerechtigde aan de regeling Oudedagsvoorziening vangt aan in het kalenderjaar
dat de Inleggrondslag van de Gerechtigde minimaal de toepasselijke Minimale Inleggrondslag
bedraagt.
2. Deelname aan de regeling Oudedagsvoorziening eindigt uiterlijk op de eerste dag van het
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de Auteur de AOW-gerechtigde leeftijd heeft
bereikt. Daarnaast eindigt deelname met onmiddellijke ingang bij overlijden van de Auteur.
Artikel 3.

Beschikbare inleg

1. De Beschikbare inleg in een kalenderjaar (t) is het Inlegpercentage van dat kalenderjaar (t)
vermenigvuldigd met de Inleggrondslag van de Gerechtigde van dat kalenderjaar (t).
2. De Beschikbare inleg is in kalenderjaar (t) nihil, indien:
a. de Inleggrondslag in dat kalenderjaar (t) lager is dan de Minimale Inleggrondslag van dat
kalenderjaar (t); en/of
b. Buma niet uiterlijk op 31 december van het derde kalenderjaar (t + 3) volgend op het
kalenderjaar (t) waarop de Beschikbare inleg betrekking heeft, beschikt over een door de
Gerechtigde volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk ondertekende Overeenkomst.
Artikel 4.

Uitbetaling

De beschikbare inleg maakt geen deel uit van de door de Gerechtigde gecedeerde rechten (cessie)
en zal dus onafhankelijk van een eventuele cessie worden uitbetaald.
1. De Beschikbare inleg betreffende kalenderjaar (t) wordt door Buma gestort op de door de
Gerechtigde opgegeven bankrekening waarop ook de Uitkeringen worden gestort, behoudens in
geval van bij Buma bekende cessies van en/of beslagen op de Uitkeringen (en dergelijke). In
laatstgenoemde bij Buma bekende gevallen treedt Buma in overleg met de Gerechtigde.
2. De storting van de Beschikbare inleg vindt plaats:
a. indien Buma reeds in het bezit is van een volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk
ondertekende Overeenkomst: het daaropvolgende kalenderjaar (t + 1), en wel zo spoedig
mogelijk na vaststelling door de ledenvergadering van de jaarrekening van Buma
betreffende kalenderjaar (t), en
b. indien Buma nog niet beschikt over een volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk
ondertekende Overeenkomst: zo spoedig mogelijk na ontvangst door Buma van zo'n
volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk ondertekende Overeenkomst, met dien
verstande dat er per definitie geen storting plaatsvindt indien Buma niet uiterlijk op 31
december van het daaropvolgende kalenderjaar (t + 3) een volledig, onvoorwaardelijk en
onherroepelijk ondertekende Overeenkomst heeft ontvangen.
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Artikel 5.

Verplichtingen van de Gerechtigde

1. De Gerechtigde verstrekt op verzoek van Buma alle informatie die redelijkerwijs nodig is voor de
uitvoering van dit Reglement Oudedagsvoorziening.
2. De Gerechtigde zal de Beschikbare inleg uitsluitend aanwenden voor de Oudedagsvoorziening
van de Auteur en/of zijn nabestaande(n), waarbij allereerst volledig gebruik zal worden gemaakt
van de fiscale voorzieningen die daarvoor bestemd en beschikbaar zijn.
3. De Gerechtigde is verplicht de Overeenkomst te ondertekenen en binnen één maand na
ontvangst retour te zenden aan Buma. Het bepaalde in artikelen 3 lid 2 sub b en 4 lid 2 sub b geldt
indien Buma niet of niet tijdig een volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijke ondertekende
Overeenkomst heeft ontvangen.
Artikel 6.

Fiscale verantwoording

1. De Gerechtigde is zelf verantwoordelijk om de Beschikbare inleg aan te wenden voor een fiscaal
gefaciliteerde Oudedagsvoorziening ten behoeve van de Auteur en/of zijn nabestaande(n).
2. Buma is op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot de fiscale facilitering van de
Oudedagsvoorziening. Eventuele naheffingen of boetes en rente met betrekking tot de fiscale
facilitering van de Oudedagsvoorziening kunnen niet worden verhaald op Buma.
3. Indien en voor zover belastingheffing achteraf bij Buma plaatsvindt, zal Buma deze belasting op
de Gerechtigde verhalen. De Gerechtigde vrijwaart Buma voor eventuele aanspraken en claims
van de Belastingdienst jegens Buma en voor de gevolgen die dergelijke aanspraken en claims
voor Buma met zich meebrengen.
Artikel 7.

Verantwoordelijkheid

De Gerechtigde - en niemand anders - is verantwoordelijk voor de wijze waarop de Beschikbare inleg
wordt aangewend ten behoeve van de Oudedagsvoorziening.
Artikel 8.

Aansprakelijkheid

1. Buma draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de facilitering van een
Oudedagsvoorziening voor de Auteur. Buma heeft de Gerechtigde op geen enkele wijze
geadviseerd. Buma sluit elke aansprakelijkheid dienaangaande uit.
2. Op Buma rust geen enkele zorgplicht jegens de Auteur en/of zijn directe nabestaanden ten
aanzien van een reële Oudedagsvoorziening. Buma legt slechts een verplichting op aan de
Gerechtigde om de Beschikbare inleg aan te wenden voor een Oudedagsvoorziening.
Artikel 9.

Kosten

1. De kosten die Buma zelf maakt voor het ter beschikking stellen van de Beschikbare inleg door
Buma aan de Gerechtigde komen voor rekening van Buma.
2. Alle overige kosten (bijvoorbeeld kosten verbonden aan het treffen van een
Oudedagsvoorziening) komen voor rekening van de Gerechtigde.
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Artikel 10.

Wijzigingen en beëindiging

1. Buma kan dit Reglement Oudedagsvoorziening eenzijdig wijzigen of beëindigen.
2. Buma stelt de Gerechtigde schriftelijk in kennis van een in lid 1 van dit artikel bedoelde wijziging of
beëindiging.
Artikel 11.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op dit Reglement Oudedagsvoorziening is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit dit Reglement Oudedagsvoorziening of de uitvoering ervan
worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter in Amsterdam.
Artikel 12.

Datum inwerkingtreding en overgangsbepaling

1. Het Reglement Oudedagsvoorziening treedt in werking op 1 januari 2013.
2. Voor wat betreft de omvang en de uitbetaling van de Beschikbare inleg betreffende het
kalenderjaar 2017 moeten de onderdelen van de volgende artikelen als volgt gelezen worden:
a. artikel 3 lid 2 sub b: "Buma niet uiterlijk op 31 december 2020 de Overeenkomst
volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk ondertekend retour heeft ontvangen."
b. artikel 4 lid 2: "De storting van de Beschikbare inleg vindt plaats zo spoedig mogelijk
na ontvangst, uiterlijk 31 december 2020 van een volledig, onvoorwaardelijk en
onherroepelijk ondertekende Overeenkomst."
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