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De inkomsten uit uitvoeringsrechten (Buma)
vertonen een stijgende lijn, terwijl die uit
mechanische reproductierechten (Stemra)
teruglopen. Wat is hiervan de achtergrond?
“Het muziekgebruik, en daarmee de hoeveel-
heid geïnde uitvoeringsrechten, neemt nog
steeds toe. Zo is het aantal live-optredens de
afgelopen tijd gestegen, evenals het aantal
radio- en tv-stations. Om over de verspreiding
via internet maar niet te spreken. De neergang
van Stemra houdt gelijke tred met de daling van
de muziekmarkt. Doordat er minder cd’s wor-
den verkocht, worden er ook minder geprodu-
ceerd.”

Kan de plus van Buma de min van Stemra blijven
compenseren?
“Dat is koffiedik kijken. De opkomst van bij-
voorbeeld muziek-dvd’s, ringtones en down-
loads zal haar vruchten afwerpen, maar de cd-
markt zal verder dalen. Per saldo ben ik blij als
de omzet van Buma/Stemra als geheel zich de
komende drie tot vijf jaar zal stabiliseren.”

Wat zou een eventueel einde van Stemra voor
gevolgen kunnen hebben voor Buma?
“Geen, want het zijn twee aparte bedrijven die
gebruikmaken van een aantal gezamenlijke
faciliteiten en diensten. Juist die synergie levert
aanzienlijke kostenbesparingen op.”

Maar toch staat de Stemra-omzet zwaar onder
druk. Zou het uit puur bedrijfseconomische over-
wegingen niet verstandig zijn die tak af te sto-
ten?
“Nee, want wij verwachten dat die situatie
mede door dvd’s, ringtones en internet zal ver-
beteren.”

In hoeverre heeft een auteursrechtenorganisa-
tie invloed op de ontwikkelingen?
“Nauwelijks eigenlijk, maar het zal duidelijk

zijn dat ook wij gebaat zijn bij een gezonde
muziekmarkt. Daaraan dragen wij ons steentje
bij door ondersteuning van de activiteiten van
organisaties als Conamus en BREIN.”

Waar gaan de ontwikkelingen binnen
Buma/Stemra toe leiden? 
“Begin dit jaar zijn we al begonnen aan een
reorganisatie. Deze is niet zozeer een gevolg
van de huidige marktsituatie, maar anticipeert

juist op de toekomst en moet Buma/Stemra in
staat stellen daarin mee te kunnen. De reorga-
nisatie zal leiden tot een verlies van 65 tot 75
banen, waarbij gedwongen ontslagen niet te
voorkomen zijn. De meeste arbeidsplaatsen
vervallen mede door een verdere automatise-
ring van het hele proces. Zo moet per 1 januari
2004 een fingerprinting-systeem gereed zijn
dat een hoop handwerk vervangt.”

In 1998 werd op initiatief van
Buma/Stemra de International
Music Joint Venture (IMJV) opgericht,
een samenwerking tussen auteurs-
rechtenorganisaties uit Amerika,
Engeland, Canada en Nederland.
Wat was het doel van dit orgaan?
“Een centraal loket te creëren waar
een collectieve data-afhandeling
kon plaatsvinden. De IMJV was
mede met het oog op de digitale toe-
komst opgezet.”

Eind 2001 kwam het echter tot een
vroegtijdig einde. Waardoor?
“De belangrijkste reden was dat
bleek dat een verdere doorontwik-
keling te hoge investeringen zou
vergen.”

Wat heeft de kortstondige samen-
werking opgeleverd?
“De wetenschap dat er in de toe-
komst toch zoiets zal ontstaan. Ook
zijn er afspraken gemaakt om tot
uniformering van de diverse inter-
nationale databases te komen, naar
aanleiding waarvan wij ook ons
eigen systeem hebben aangepast.
Dat maakt een toekomstige samen-
werking makkelijker te realiseren.”

Hoeveel heeft dat Buma/Stemra gekost?
“2 miljoen euro. De kosten die Buma/Stemra
maakt, worden overigens betaald uit de
opbrengsten van beleggingen, dus de auteurs-
rechthebbenden hebben hier niets van
gemerkt. Alleen afgelopen jaar dekten de beleg-
gingen de kosten niet en hebben we onze doel-
stelling ‘één euro erin, één euro eruit’ niet
gehaald. In 2002 heeft Buma van elke geïncas-
seerde euro ¤0,95  voor uitkering beschikbaar

Interview

Buma/Stemra en het digitale tijdperk

“Wie in een hoger tarief valt wil
altijd minder betalen”

Een jaar na het van kracht worden van de Auteurswet, in 1913, werd Buma
opgericht. Het sloot namens componisten, tekstdichters en uitgevers over-
eenkomsten wanneer hun muziek in het openbaar werd uitgevoerd. De
opkomst van opnameapparatuur maakte het noodzakelijk om ook de toe-
stemming voor het vastleggen en verveelvoudigen van muziek te regelen.
Daarom richtte Buma in 1936 Stichting Stemra op. Directievoorzitter Cees
Vervoord licht toe hoe Buma/Stemra er anno 2003 voorstaat.

Door Werner Schlosser

“Buma/Stemra is niet alleen een incassobureau, maar ook

stimulator, initiator en geldschieter van vele culturele en

sociale aangelegenheden.”
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(zie tabel 1, red.) en Stemra zelfs ¤0,998 (zie tabel
2, red.).”

Hebt u nooit met de gedachte gespeeld conclusies
te verbinden aan het niet-slagen van de IMJV?
“Nee, risico’s nemen hoort bij het ondernemer-
schap. Ik beschouw het ook niet als een fout,maar
als een project dat andere it-initiatieven heeft ver-
sneld.”

Buma is door de overheid aangesteld voor de
exploitatie van de uitvoeringsrechten en heeft
daarin een monopoliepositie. De licentie van
Stemra is niet-exclusief. Elke instantie die de
mechanische reproductierechten beter of efficiën-
ter kan exploiteren kan daarvoor dus de licentie
krijgen…
“Dat klopt. Het staat de overheid overigens vrij
om naast Buma nog een andere instantie aan te
wijzen voor het exploiteren van uitvoeringsrech-
ten.”

Hoe zeker is Buma/Stemra van haar voortbestaan?
“Vrij zeker. Het is voor auteursrechthebbenden
natuurlijk ondoenlijk om zelf afspraken te maken
met alle gebruikers van hun muziek.Andersom is
dat precies zo. Daarvoor is een centraal loket
nodig en dat is Buma/Stemra.”

Maar ook voor bedrijven als Microsoft en Apple zou
het in de toekomst interessant kunnen zijn zich op
dit pad te begeven. In hoeverre is Buma/Stemra
tegen concurrentie bestand?
“Wij zien in dergelijke bedrijven potentiële part-

ners voor de toekomst. Daarnaast voeren wij ook
gesprekken met bijvoorbeeld telecombedrijven en
creditcardinstanties. Ik ben er niet bang voor dat
zij onze rol zullen willen overnemen.Wij hebben
in de 90 jaar van ons bestaan enorm veel kennis
en ervaring opgedaan. Het is ook voor hen effi-
ciënter om daar gebruik van te maken, al zouden
ze die kennis natuurlijk voor een deel kunnen
wegkopen.”

Wat is, en wat wordt, het bestaansrecht van
Buma/Stemra?
“Dat is en blijft het feit dat componisten, tekst-
dichters en muziekuitgevers enerzijds, en
muziekgebruikers anderzijds, door één instantie
de exploitatie van het muziekauteursrecht kun-
nen laten regelen.”

Er zijn ook plannen om op publieksniveau aan
‘branding’ te gaan doen?
“Ja. We worden dikwijls vergeleken met de
belastingdienst (‘je kunt er alleen geld naartoe
brengen en vervolgens hoor je er niets meer van’),

maar die perceptie is onjuist.Buma/Stemra is niet
alleen een incassobureau, maar ook stimulator,
initiator en geldschieter van vele culturele en soci-
ale aangelegenheden.We behartigen niet alleen de
materiële, maar ook de immateriële belangen van
onze leden. Zo wordt vanuit het Buma-fonds o.a.

Conamus gefinancierd, evenementen als het
North Sea Jazz Festival gesponsord en de belan-
gen van Buma-deelnemers behartigd in de vorm
van onder meer een oudedagvoorziening en
financiële bijstand.”

Vanuit welke gedachte financiert Buma/Stemra
culturele evenementen?
“Daarmee wil Buma een bijdrage leveren aan het
in stand houden van het marktaandeel van
Nederlands product in de Nederlandse markt.Wij
vinden dat dat aandeel minimaal 25% moet zijn.
Als het minder is, zijn minder componisten en
tekstdichters geïnteresseerd in het aanleveren
van nieuw Nederlands copyright, zullen er door
de maatschappijen minder Nederlandse platen
worden uitgebracht en zullen radio-en tv-stations
minder Nederlands product uitzenden.”

De platenmaatschappijen kijken door de druk die
ook daar zit nu al extra kritisch naar Nederlands
repertoire…
“Dat maakt het er inderdaad niet makkelijker op
onze doelstelling te halen, maar daar hebben we
weinig invloed op.”

Hoe vertaalt het ‘branden’ van de naam Buma
zich in de organisatie?
“George Knops heeft een nieuwe functie gekre-
gen, namelijk directeur culturele en sociale
zaken. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is
voor de projecten die worden gefinancierd/
gesubsidieerd door het Buma-fonds. Noortje de
Bakker is aangenomen als het nieuwe hoofd
public relations. Onder haar leiding zal een aan-
merkelijk actiever pr-beleid gevoerd worden,

Interview

Omzet en uitkering Buma

Omzet Buma (x €1.000,-) 2002
Horeca 13.876
Verkoopruimten 9.379
Werkruimten 10.055
Podia 11.620
Radio en tv 12.980
Kabel 10.481
Satelliet 35.130
Buitenland 8.056
Totaal 111.577

Voor uitkering beschikbaar 106.000
Percentage van omzet 95%

De omzet uit de exploitatie van muziekrechten is
gestegen tot €111,6 miljoen, een stijging van
17,7%. Per saldo is het resultaat van Buma €8,8
miljoen negatief.

Bron: Jaarverslag 2002 Buma/Stemra
(www.bumastemra.nl)

Omzet en uitkering Stemra

Omzet Stemra(x €1.000,-) 2002
Nederlandse industrie 14.714
Loonpersingen 4.333
Central licensing 3.717
Central licensing buitenland 19.048
Special licensing 3.532
Radio en tv 4.761
Satelliet 8.342
Thuiskopieleenrecht 5.037
Buitenland 6.948
Totaal 70.432

Voor uitkering beschikbaar 70.300
Percentage van omzet 99,8%

De omzet bij Stemra is met €2,5 miljoen gestegen
tot €70,4 miljoen. Het exploitatieresultaat is in
geringe mate verslechterd tot €4,1 miljoen negatief.
Door een tegenvallend financieel resultaat alsmede
door het nemen van bijzondere lasten bedraagt het
uiteindelijke resultaat €1,1 miljoen negatief.

Bron: Jaarverslag 2002 Buma/Stemra 
(www.bumastemra.nl)

Tabel 1

Tabel 2

“Een fullprice-cd levert

ongeveer €1,- op aan

auteursrechten”
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zowel b2b als b2c. Ook de lobbypraktijken naar
Den Haag en Brussel zullen bijvoorbeeld geïnten-
siveerd worden.”

Waar Buma namens componisten, tekstdichters
en uitgevers geld int voor de openbare uitvoering
van hun muziek, doet SENA (Stichting ter Exploita-
tie Naburige Rechten) dit voor uitvoerende
artiesten en producenten. Daarbij wordt vaak aan
dezelfde deur geklopt. Waarom bestaan deze
instanties nog naast elkaar?
“Dat is bij wet bepaald. De wetgever heeft SENA
bij haar oprichting, tien jaar geleden, een aparte
status naast Buma gegeven.Wel gaan we op korte
termijn op een aantal punten samenwerken. Die
samenwerking zal beginnen op het gebied van de
algemene rechten. Dit betekent de hele horeca,
winkels, verkoopruimten, kantoren e.d. Dat is in
aantallen het grootste deel van de bedrijven die
Buma en SENA jaarlijks benaderen. Het betreft
honderdduizenden adressen, 25 à 30% van de
totale Buma-omzet.”

Hoe ziet die samenwerking er concreet uit?
“We gaan samen factureren vanuit een gezamen-
lijke database. Dat sluit perfect aan bij de al jaren
levende wens van werkgeversorganisatie VNO-
NCW en het Ministerie van Justitie om de admi-
nistratieve lasten van het bedrijfsleven te verlich-
ten. Dit initiatief moet leiden tot een nauwere
samenwerking. Uit bedrijfseconomische overwe-
gingen en efficiency is het interessant te bekijken
wat je samen zou kunnen doen, maar beide orga-
nisaties hebben wel een andere achtergrond en
andere belangen. Als je dat maar onderkent, zijn
er vele terreinen waarop we zouden kunnen
samenwerken, zoals het delen van meer data-
bases en lobbyactiviteiten. Er is gekozen voor de
geleidelijke aanpak, maar het streven is te komen
tot één organisatie die namens alle rechthebben-
den incasseert.”

Er wordt nog wel eens gezegd dat Buma/Stemra
een te complexe en ondoorzichtige tarievenstruc-
tuur hanteert. Waarom is het niet mogelijk een-
heidsprijzen te berekenen, bijvoorbeeld per tijds-
eenheid?
“Onze tarieven zijn juist heel helder. Op
www.bumastemra.nl zijn ze allemaal terug te
vinden. Het muziekgebruik in verschillende
omgevingen moet verschillend belast worden.

Daarom wordt bij de vaststelling met zeer veel
factoren rekening gehouden, zoals de oppervlak-
te van een winkel, de recette van een concert en
het aantal patiënten in een wachtkamer. Wie
daarover vragen heeft, staan wij graag te woord.
De discussie over onze tarieven is vergelijkbaar
met die over de prijzen van cd’s: men vindt het
altijd teveel.Wie in een hoger tarief valt wil altijd
minder betalen.”

Hoe verhoudt het tarief voor cd’s zich tot dat voor
downloads?
“Wij incasseren namens onze leden 9,009% van
de ppd.Als je kijkt waaruit die verder nog is opge-
bouwd, is dat een redelijke afdracht. Een full-
price-cd levert ongeveer ¤1,- op aan auteursrechten.
Dat bedrag moet vervolgens nog gedeeld worden
door het aantal tracks en wat resteert wordt
onder alle rechthebbenden per track verdeeld.
Alleen bij grote volumes is er dus een substantieel

bedrag te verdienen. Bij tracks-on-demand geldt
een ‘ingroeiregeling’: voor startende onderne-
mers rekenen wij gedurende de eerste zes maan-
den vanaf de startdatum 8,7% van de consumen-
tenprijs (exclusief BTW) per download met een
minimumvergoeding van ¤0,08 (exclusief BTW)
per download. Gedurende de zes maanden die
daarop volgen is dat percentage 10,8% (met een
minimumvergoeding van ¤0,12). Daarna wordt
de vergoeding 13% (met een minimumvergoeding
van ¤0,20 per download).”

Vanwaar dat verschil in percentages?
“In tegenstelling tot cd’s wordt bij downloads niet
alleen afgedragen over het recht van verveelvou-
diging (Stemra), maar ook over de rechten van
openbaarmaking (Buma). Bij online-distributie
pleegt de provider immers openbaarmaking door
de download te transporteren naar de gebruiker.”

En het door de gebruiker transporteren van 
de download naar een blanco cd valt onder de

thuiskopieregeling?
“Inderdaad.”

Hoe gaan Buma (en anderen) in de toekomst
om met begrippen als fysieke en digitale distri-
butie?
“Wat de fysieke distributie betreft blijft het
‘business as usual’.We blijven licenseren, innen
en afdragen zoals vandaag de dag. Met
betrekking tot online-distributie zijn er twee
verdragen gesloten: het Santiago-akkoord
(uitvoeringsrecht) en het Barcelona-akkoord
(mechanisch recht). Daarin is bepaald dat de
licentie gegeven wordt in het land waar de eco-
nomische hoofdvestiging van de provider
gevestigd is. Er wordt vanuit gegaan dat daar
het grootste deel van de handel plaatsvindt.
Vervolgens vindt incasso plaats en worden de
gelden naar rato verdeeld over de auteursrech-
tenorganisaties in de landen waar de rechtheb-

benden wonen. Die verzorgen de fijndistributie
van het geld naar de individuele rechthebben-
den. Ik moet daarbij zeggen dat dit het model is
waar momenteel over gesproken wordt. Het
systeem zal zijn uiteindelijke vorm krijgen aan
de hand van de toekomstige ontwikkelingen op
dit gebied.”

Hoe zou het auteursrecht zich moeten ontwik-
kelen om bij het informatietijdperk te blijven
passen?
“Met dat antwoord kan ik de middag wel vul-
len. Hierbij spelen meerdere facetten een rol: 1)
het politieke aspect - hoe stelt de politiek zich
op ten opzichte van het auteursrecht en de
handhaving daarvan, 2) het bestaansaspect - de
auteur kan alleen bestaan bij de gratie van de
vergoeding die hij krijgt voor zijn intellectueel
eigendom en 3) economische motieven - als er
geen auteursrecht bestond zou dat macro-eco-
nomische problemen opleveren voor de
industrie.”
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Interview

“Per saldo ben ik blij als de omzet van 

Buma/Stemra als geheel zich de komende drie 

tot vijf jaar zal stabiliseren”
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