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REGELING BUMA MET DE KONINKLIJKE BOND VAN  

ORANJEVERENIGINGEN IN NEDERLAND 
 
 

Componisten en tekstdichters van muziek hebben auteursrecht op hun werken. Zij hebben recht op 
een vergoeding als hun muziekwerken worden uitgevoerd. (Auteurswet 1912) 

 
Op grond van deze wet is iedereen die muziek ten gehore brengt in het openbaar, verplicht een 

vergoeding te geven voor muziekauteursrechten. De auteursrechtorganisatie Buma behartigt de 
belangen van aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Zij verleent toestemming 
om het wereldmuziekrepertoire ten gehore te brengen als er een vergoeding voor wordt betaald. Zij 

zorgt dat de betaalde vergoedingen worden uitgekeerd aan de aangesloten componisten, 
tekstdichters en muziekuitgevers. 

 

 
 
 
 
Het adres van het landelijk secretariaat is: 
 
Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland 
p/a secretariaat 
Kerkweg 11 
4424 NJ Wemeldinge  
T (06) 53 58 06 28 
secretariaat@oranjebond.nl     
      
Indien u contact wilt opnemen met Buma:  
T (023) 799 7801  
podia.evenementen@bumastemra.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voorwaarden voor deelname 
Om gebruik te kunnen maken van de regeling is het noodzakelijk dat uw vereniging/organisatie 
op 1 januari van het desbetreffende jaar lid is van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in 
Nederland. 
 
U ontvangt in maart 2018 van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen een opgavenformulier 
dat u vóór 15 april 2018 ondertekend retour dient te zenden. Hier kunt u het aantal dagen 
opgeven. Daarna wordt door de Koninklijke Bond van Oranjevereniging tezamen met de 
contributie de Buma geïncasseerd.  

Geschillen/opmerkingen  

Indien u meent dat Buma aan uw vereniging/organisatie een onjuiste vergoeding berekent, of als 
u opmerkingen heeft, dan kunt u dit melden aan het secretariaat van de Bond. 
Vergeet niet een programma overzicht en kopieën van alle correspondentie met Buma mee te 
sturen. 
 

Rekenvoorbeelden 

Met het stappenplan op de volgende pagina ziet u snel in welke groep uw evenement valt. 

Toelichting  
Indien een fanfare/harmoniekorps optreedt zonder vergoeding en in de eigen gemeente, dan valt 

dit onder de regeling die Buma met de bond van de harmonie/fanfares heeft. 

Tarief voor leden van de Bond 

Het tarief geldt voor Koningsnacht & Koningsdag. Voor aubades, defilés, kinderspelen, 
rommelmarkten en stertochten, waar sprake is van muziekgebruik, is een vergoeding van € 56,38 
per dag verschuldigd. In dit bedrag is de korting voor leden van de Bond verwerkt. Hieronder 
vallen ook live optredens. Het bedrag van de gage / uitkoopsom van de uitvoerende artiesten 
mag niet hoger zijn dan € 1.000,- per act en de entreeprijs niet hoger dan € 25,-. 
 
Het grootste deel van de live optredens is hiermee geregeld. Er zijn echter enkele uitzonderingen. 
Met de rekenvoorbeelden op de achterzijde ziet u snel in welke groep uw evenement valt. 
 
Alle bedragen dienen te worden verhoogd met het geldende btw-tarief (21%). 
 
 

 
Vragen 
Voor vragen met betrekking tot de betaling kunt u contact opnemen met de Bond. Voor overige 
vragen met betrekking tot de regeling kunt u contact opnemen met Buma afdeling Podia via 
podia.evenementen@bumastemra.nl of telefonisch via (023) 799 7801. 
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REKENVOORBEELDEN 
 

1. Evenement met een entreeprijs hoger dan € 25,- 
Dit evenement valt niet binnen de regeling. U heeft voor dit evenement een licentie nodig op 
basis van het ‘Algemeen Tarief’ (zie bumastemra.nl/algemeentarief).  
 

Rekenvoorbeeld 
Uitkoopsom act (DJ/Band etc.)€ 2.000,- 
Recette      € 2.300,- 
 
Licentietarief Algemeen tarief:  
7% van € 2.300,-   € 161,- 
 

Actie 
Wij ontvangen graag een opgave van: 
1. de betaalde uitkoopsom per act; 
2. de behaalde recette; 
3. de oppervlakte van de locatie waar 
het evenement is gehouden. 

 

2. Act met uitkoopsom hoger dan € 1.000,-  
(entreeprijs € 25,- of lager) 
Voor deze acts bent u op grond van de regeling een aanvullende licentievergoeding 

verschuldigd. Deze wordt berekend op basis van 7% van de uitkoopsom. 

Rekenvoorbeeld 
Uitkoopsom act (DJ/Band etc.)€ 2.000,-Recette 
         n.v.t. 
 
Aanvullende licentievergoeding  
7% van € 2.000,-   € 140,- 
 

Actie 
Wij ontvangen graag een opgave van 
de betaalde uitkoopsom per act. 

 

3. Act met uitkoopsom tot en met € 1.000,-  
(entreeprijs € 25,- of lager) 
Deze acts vallen onder uw regeling. 

 

Rekenvoorbeeld 
Uitkoopsom act (DJ/Band etc.)  € 900,- 
Recette          n.v.t. 
 
Aanvullende licentievergoeding n.v.t. 
 

Actie 
Geen opgave nodig. 
 
Wij kunnen een kopiefactuur van de 
act opvragen. Bewaart u deze goed. 

 


