Indexeringsreglement van de Vereniging Buma en de
Stichting Stemra
als bedoeld in de artikelen 29 en 33 van de statuten van de Vereniging Buma, verleden bij
akte d.d. 20 december 1990, respectievelijk de artikelen 29 en 33 van de statuten van de
Stichting Stemra, verleden bij akte d.d. 20 december 1990. Laatstelijk vastgesteld door de
ledenvergadering Buma en vergadering van aangesloten Stemra op 27 mei 2002.

Artikel 1
De geldbedragen als bedoeld in de artikelen 29 en 33 van de statuten en de desbetreffende
reglementen en exploitatiecontracten van Buma, respectievelijk als bedoeld in de artikelen 29
en 33 van de statuten en de desbetreffende reglementen en exploitatiecontracten van Stemra,
worden in de maand december van ieder jaar (voor de eerste maal in december 1991) voor het
volgende kalenderjaar door de directie aangepast aan de volgende indexeringsformule:
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aanpassing in procenten;
prijsindex per 1 juni van het lopende jaar;
prijsindex per 1 juni van het voorafgaande jaar.

Artikel 2
Als prijsindex wordt gehanteerd het door het CBS te publiceren indexcijfer van de
gezinsconsumptie, reeks werknemersgezinnen met in 1980 een gezinsinkomen beneden de
loongrens voor de ziekenfondsverzekering, met verlaagde weging voor de medische verzorging
exclusief de invloed van wijziging in de indirecte belastingen en subsidies.

Artikel 3
De uit de indexering resulterende aanpassingen van de geldbedragen als bedoeld in artikel 7
van de statuten van Buma, respectievelijk van Stemra, worden afgerond op hele euro’s, in dier
voege dat bedragen tot € 0,50 worden weggelaten en bedragen vanaf € 0,50 tot € 1,00 worden
afgerond op € 1,00.

Artikel 4
1.
2.

De uit de indexering resulterende aanpassingen van de geldbedragen als bedoeld in de
artikelen 8, 9 en 11 van de statuten van Buma, respectievelijk van Stemra, worden
afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 2,00.
De uit de indexering resulterende aanpassingen van de geldbedragen als bedoeld in het
eerstgenoemde geldbedrag in artikel 13, lid b, sub 5 van de statuten van Stemra, alsmede
van de geldbedragen als genoemd in de reglementen en exploitatiecontracten van Buma,
respectievelijk van Stemra, worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 2,00.

Aldus vastgesteld door de besturen van Buma en Stemra d.d. 16 oktober 1987 en goedgekeurd
door de ledenvergadering van de Vereniging Buma en de vergadering van aangeslotenen van
de Stichting Stemra d.d. 3 december 1990.

