Beleid omtrent voorschotten
Er bestaan bij Buma/Stemra 2 soorten voorschotten:
A - Reguliere voorschotten:
- PIEB voorschot
- Cannes voorschot
B - Niet reguliere voorschotten:
- Commentaren voorschot
- Algemeen voorschot

A – Reguliere voorschotten
PIEB voorschot
Een PIEB (Productie in eigen beheer) voorschot is een tegemoetkoming voor de
aangeslotene d.m.v. en voorschot op de Stemra Industrie distributie van de betreffende
geluidsdrager. Dit is een renteloos voorschot.
Voorwaarden voor het aanvragen van een PIEB voorschot zijn:
Aanvraag PIEB voorschot zonder intermediair
 Een voorschot wordt verstrekt als er minstens 90% eigen werk op de geluidsdrager
staat.
 Alle werken moeten zijn aangemeld bij Buma/Stemra.
 De Stemra factuur moet betaald zijn.
 Er wordt maximaal 75% van het aandeel van de componist/auteur als voorschot
gegeven.
Aanvraag PIEB voorschot met intermediair
 Een voorschot wordt verstrekt als er minstens 90% eigen werk op de geluidsdrager
staat.
 Alle werken moeten zijn aangemeld bij Buma/Stemra.
 De factuur aan de intermediair moet betaald zijn, de betaling van de intermediar aan
Stemra moet zijn ontvangen.
 Er wordt maximaal 75% van het aandeel van de componist/auteur als voorschot
gegeven.
Cannes voorschot
Een Cannes voorschot kan door uitgevers worden aangevraagd. Dit voorschot dient ter
compensatie van het niet direct uitkeren van hun distributiegeld in de Stemra Ned. Industrie
distributie. In Cannes is met de uitgevers en de diverse auteursrechtorganisaties
afgesproken dat de uitgevers recht hebben op een renteloos voorschot.

Voorwaarden voor uitbetaling van een Cannes voorschot zijn:
 De uitgever dient bij Buma/Stemra aan te geven een Cannes voorschot te willen
ontvangen.
 Een Cannes voorschot wordt 1x per kwartaal uitbetaald.
 Bij uitbetaling van een nieuw Cannes voorschot, moet het vorige Cannes voorschot
zijn ingelopen.
 Het voorschot wordt berekend over alleen de betalingen voor de Stemra Ned. Industrie
distributie.
 Goedkeuring van het voorschot geschied door de Manager Customer Care en de
Director Rechthebbenden.

B – Niet reguliere voorschotten
Commentaren voorschot (renteloos)
Een commentaren voorschot wordt bij uitzondering verleend aan rechthebbenden van
Buma/Stemra, in die gevallen dat er sprake is van een te late uitbetaling die te wijten is aan
Buma/Stemra. Een commentaren voorschot wordt pas verleend na beoordeling en
goedkeuring van de Manager Customer Care en de Director Rechthebbenden.
Voorwaarden voor het aanvragen van een commentaren voorschot zijn:
 Is er een commentaar ingediend en afgehandeld?
 Is uit de afhandeling gebleken dat de uitbetaling later is dan gebruikelijk en is dit te
wijten aan Buma/Stemra?
 Het voorschotbedrag wordt berekend aan de hand van de te verwachten nog uit te
betalen distributie gelden o.b.v. het commentaar.
 Van het berekende bedrag wordt 90% uitbetaald als voorschot.
 Erfgenamen kunnen een renteloos voorschot aanvragen.
 Goedkeuring op het voorschot geschied door de Manager Customer Care en de
Director Rechthebbenden
Algemeen voorschot (rentedragend)
Een algemeen voorschot wordt bij hoge uitzondering verleend aan rechthebbenden van
Buma/Stemra. Dit voorschot wordt pas verleend na beoordeling en goedkeuring door de
Manager Customer Care, Director Rechthebbenden en de CEO van Buma/Stemra.
Voorwaarden voor het aanvragen van een rentedragend voorschot zijn:
 Er moeten minimaal 3 jaar aan inkomsten zijn geweest bij Buma/Stemra.
 Het voorschotbedrag wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van de laatste
3 jaar aan inkomsten bij Buma/Stemra.
 Het gemiddelde aan inkomsten van de afgelopen 3 jaar moet tenminste € 500,bedragen.
 Het voorschotbedrag mag maximaal 1 gemiddeld jaarinkomen van Buma/Stemra zijn.
 Er mogen geen openstaande eerder aangevraagde voorschotten of cessies zijn.
 Erfgenamen kunnen geen rentedragend voorschot aanvragen.





De reden voor het voorschot moet worden aangegeven.
Bij het verstrekken van een voorschot wordt rekening gehouden met de ontwikkeling
van de inkomsten.
In vervolg op bovengenoemde voorwaarde wordt vanaf 15 juni 2020 rekening
gehouden met een gemiddeld inkomstenverlies van 25% ten gevolge van COVID19.
Dit houdt in dat op de berekening van het voorschot een extra factor van -25% zal
worden toegepast.

Het voorschotbedrag dient binnen één jaar na dagtekening te zijn ingelopen met alle
komende Buma en Stemra distributie(s). Indien het voorschotbedrag niet binnen één
jaar na dagtekening is ingelopen wordt het resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar
en dient u dit bedrag op eerste verzoek, binnen 4 weken, aan Buma/Stemra over te
maken of zal Buma/Stemra het resterende bedrag verrekenen met alle komende Buma
en Stemra distributie(s).

