Buma Tarief 2018 voor leden Koornetwerk Nederland. Januari 2018
Koornetwerk Nederland heeft namens de aangesloten korenbonden een lopende overeenkomst met
de vereniging Buma voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek.
De vereniging Buma heeft als enige organisatie in Nederland toestemming verkregen van de Minister
van Justitie om te bemiddelen inzake het muziekauteursrecht (art 30a Auteurswet 1912). Onder
bemiddelen wordt verstaan het sluiten of ten uitvoerleggen van overeenkomsten betreffende de
uitvoering, in het openbaar, van muziekwerken. Koorzang is een muziekwerk.
De vereniging Koornetwerk Nederland heeft (als rechtsopvolger van de Vereniging Nederlandse
Korenorganisaties) voor haar leden met de Buma daarover een overeenkomst afgesloten. Die is
gebaseerd op het gedeelde standpunt dat componisten en tekstschrijvers beloond moeten worden
voor hun werkzaamheden. Wel is er door Koornetwerk Nederland een maatwerk kortingsregeling
overeengekomen, zodat het uitvoeren van koorwerken voor amateurkoren ook betaalbaar blijft.
Het volledige bruto tarief was in 2017 € 6,71 excl. btw en na toepassingen van de met Koornetwerk
overeengekomen kortingsregelingen een bedrag van netto € 3.05, incl btw. De Buma heeft
Koornetwerk Nederland meegedeeld in 2018 dit tarief te handhaven en het te verhogen met 1,1%
Consumenten Prijs Index (jaarmutatie juni) toe te passen over het volledige bruto tarief.
Rekenmodel Buma Tarief voor Leden (koepels voor amateurkoren) van Koornetwerk Nederland.
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Het volledige bruto tarief is in 2018 € 6,78 excl. btw en na toepassingen van de met Koornetwerk
overeengekomen kortingsregelingen een bedrag van netto € 3,10 incl. btw per koorlid per jaar.
De overeengekomen Collectieve Regeling wordt betaald voor:
1. Repetities;
2. Door de vereniging of stichting zelf georganiseerde uitvoeringen;
3. Door of namens de landelijke organisaties georganiseerde concoursen of festivals.
Koornetwerk Nederland voldoet haar vordering aan de vereniging Buma in twee gelijke delen per
uiterlijk 1 mei en 1 november van een jaar. Daaraan voorafgaand zal Koornetwerk Nederland aan
haar (omzet) leden een jaarfactuur Bumatarief versturen uiterlijk per 15 maart van een jaar, welke
vervolgens in twee gelijke delen voldaan kan worden per uiterlijk 15 april en 15 oktober van een jaar.

Uitzonderingen:
Het koor (vereniging of stichting) dient rechtstreeks met de Buma een betalingsregeling te treffen
indien zij professionals, vocalisten en musici, voor een uitvoering en of optreden inhuurt:
- Waarbij het bedrag van de gages cq uitkoopsom per professional meer bedraagt dan €
1.000,00 (excl. btw)
- Het totaal aan gages/uitkoopsommen boven de € 10.000,00 (excl. btw) uitkomt en of
- Een entreeprijs wordt geheven van meer dan € 25,00 (excl. btw).
In alle benoemde gevallen dient het betreffende koor zelf rechtstreeks bij de Buma een aanvullende
licentie af te sluiten voor de uitvoering. Daarbinnen heeft Koornetwerk geen rol en is dus geen partij.
Voor het afsluiten van de aanvullende licentie kunt u terecht op de website van de Buma/Stemra. Volg het
pad: Alle informatie voor gebruikers van muziek – Tarieven Muziekgebruik – Licentie afsluiten – Podia –
Outdoor Evenement gevolgd door Vraag Licentie aan. Er wordt een hulp telefoonnummer vermeld.

Hierbij gaan een aantal voorbeelden waarbinnen er per rekenvoorbeeld een onderbouwing is voor het
wel of niet van toepassing zijn van de collectieve regeling dan wel de aanvullende licentie.
Voorbeeld 1
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Pianist
Totaal

€ 900,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.800,00

Entreeprijs € 22,50 (excl. btw)
Er worden 100 kaarten verkocht, totale entreegelden zijn € 2250,00 (excl. btw)
Conclusie: valt onder de collectieve regeling. Zowel de gages cq uitkoopsommen blijven onder de grens
van meer dan € 1.000,00 per professional en de entreeprijs is niet hoger dan de grens van € 25,00
Voorbeeld 2
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Pianist
Totaal

€ 900,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 3.800,00

Entreeprijs € 30,00 (excl. Btw)
Er worden 150 kaarten verkocht, totale entreegelden zijn € 4500,00 (excl. btw)
Conclusie: valt niet onder de collectieve regeling. De entreeprijs is hoger dan de grens van € 25,00
Voor het volledige bedrag van de totale entreegelden zal een aparte aanvullende licentie nodig zijn.

Het te betalen bedrag is als indicatie maximaal 7% van de totaal ontvangen entreegelden van € 4500.
Voorbeeld 3
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Pianist
Totaal

€ 900,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 5.150,00

Entreeprijs € 22,50 (ex btw).
Er worden 150 kaarten verkocht, totale entreegelden zijn € 3.375,00 (excl. btw)
Conclusie: valt niet onder de collectieve regeling. Over de solisten hoeft geen aparte licentie te worden
afgesloten omdat de gages niet meer bedragen dan € 1000,00 pp en de totale gages cq uitkoopsommen
onder de € 10.000,00 (excl. btw) blijven. Voor de pianist is wel een aparte aanvullende licentie nodig.

Het te betalen bedrag is als indicatie maximaal 7% van het totaal aan gages cq uitkoopsommen.

Voorbeeld 4
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Solist
Inhuur Instrumentalist
Inhuur Instrumentalist
Inhuur Instrumentalist
Inhuur Instrumentalist
Inhuur Pianist
Inhuur Violist
Totaal

€
900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
950,00
€
850,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€
900,00
€ 10.500,00

Entreeprijs € 22,50 (excl. btw)
Er worden 150 kaarten verkocht, totale entreegelden zijn € 3.375,00 (excl. Btw)
Conclusie: valt niet onder de collectieve regeling. De totale gages cq uitkoopsommen bedragen meer dan
€ 10.000,00 waardoor over de totale gages cq uitkoopsommen een aparte aanvullende licentie nodig is.

Het te betalen bedrag is als indicatie maximaal 7% van het totaal aan gages cq uitkoopsommen.

