
www.bumastemra.nl Vereniging Het Bureau voor 
Muziekauteursrecht

JA. Componisten, tekstdichters en 
muziekuitgevers moeten zich aansluiten 
zodat er vergoedingen voor het gebruik 
van hun werken geclaimd kan worden. 
Ze kunnen zich ook alleen aanmelden 
voor thuiskopie- en leenrecht 
vergoedingen.  Lid worden van Buma/
Stemra is zinvol als uw zelfgeschreven 
werken regelmatig op radio of tv 
uitgezonden worden, als u regelmatig 
met eigen werken optreedt of als uw 
werken vastgelegd worden op cd of dvd

Individuele componisten, tekstdichters en 
muziekuitgevers

uitvoering van muziekwerken in het 
openbaar (live) of opgenomen voor 
filmwerk of uitzending in een radio- of 
televisieprogramma

bioscopen, omroepen en orkesten

www.lira.nl Stichting Literaire Rechten 
Auteurs

JA. Schrijvers, vertalers, 
scenarioschrijvers, journalisten, 
bewerkers moeten zich aansluiten zodat 
er vergoedingen voor het gebruik van 
hun werken geclaimd kan worden. Ze 
kunnen zich ook alleen aanmelden voor 
thuiskopie- en leenrecht vergoedingen.

Individuele Schrijvers, vertalers, 
scenarioschrijvers, journalisten, 
bewerkers.

VOD exploitatie, uitzenden van 
programma’s, thuiskopie, leenrecht, 
reprorecht etc

Ontvangt via Stichtingen 
Thuiskopie, Leenrecht en 
Reprorecht gelden voor auteurs. En 
incasseert zelf samen met Vevam 
en Norma bij RODAP voor 
uitzendingen

http://www.stichtingnorma.nl/ Stichting Naburige 
Rechtenorganisatie voor 
Musici en Acteurs

JA. Uitvoerende kunstenaars, zoals 
zangers, acteurs, cabaretiers, 
poppenspelers en dansers moeten zich 
aansluiten zodat er vergoedingen voor 
het gebruik van hun werken geclaimd 
kan worden. Ze kunnen zich ook alleen 
aanmelden voor thuiskopie- en leenrecht 
vergoedingen.

Individuele uitvoerende kunstenaars, zoals 
musici, acteurs, cabaretiers en dansers

thuiskopie-, leenrecht-, verhuurrecht- 
satelliet- en kabelgelden, VOD 
exploitatie, vergoedingen ten behoeve 
van achtergrondmuziek, exploitatie van 
audiovisuele archieven en van oude 
werken op dvd

Ontvangt via Stichtingen 
Thuiskopie, Leenrecht en 
Reprorecht gelden voor auteurs. En 
incasseert zelf samen met Vevam 
en Norma bij RODAP voor 
uitzendingen

www.pictoright.nl Stichting Pictoright JA. Illustratoren, beeldend kunstenaars, 
grafisch vormgevers, fotografen en 
andere professionele beeldmakers 
moeten zich aansluiten zodat er 
vergoedingen voor het gebruik van hun 
werken geclaimd kan worden. Ze 
kunnen zich ook alleen aanmelden voor 
thuiskopie- en leenrecht vergoedingen.

Individuele illustratoren, beeldend 
kunstenaars, grafisch vormgevers, 
fotografen en andere professionele 
beeldmakers 

thuiskopiëren, kopiëren (repro)  en 
uitlenen van werken, en 
readerregelingen, VOD exploitatie en 
kabeldoorgifte.

Ontvangt via Stichtingen 
Thuiskopie, Leenrecht en 
Reprorecht gelden voor auteurs. En 
incasseert zelf samen bij RODAP 
voor uitzendingen

www.multimediaproducenten.nl Stichting Platform 
Multimediaproducenten (PM)

Producenten en uitgevers van 
interactieve media moeten een 
administratie overeenkomst sluiten met 
PM

Individuele producenten en uitgevers van 
interactieve media

thuiskopieëren  en uitlenen van werken ontvangt gelden via Stichtingen 
Thuiskopie en Leenrecht

www.sekam.org Stichting tot Exploitatie van 
Kabeltelevisierechten op 
Audiovisueel Materiaal

Producenten van filmwerken die 
aanspraak willen maken op hun deel van 
de kabelvergoeding kunnen zich 
registreren.

Individuele film- en televisieproducenten Nederlandse programma’s die in het 
buitenland zijn uitgezonden

www.sekamvideo.org Stichting SEKAM VIDEO Producenten van film- en 
televisiewerken die aanspraak willen 
maken op hun deel van de 
thuiskopievergoeding kunnen zich 
registreren.

Individuele film- en televisieproducenten thuiskopiëren  en uitlenen van werken Ontvangt gelden via Stichtingen 
Thuiskopie en Leenrecht

naam CBO moet een Nederlandse auteur zich 
aanmelden?

keert uit aan vergoedingen voor incasseert bijwebsite
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