Criteria Buma Awards 2021
 Buma Award Nationaal Top 20
Gebaseerd op de meeste airplay nationaal zijnde;
 Radio 538
 NPO 3FM
 Sky Radio
 Qmusic
 NPO Radio 2
 SLAM!
 100% NL
 Radio Veronica
Het aantal plays wordt verrekend met de KLO-waarde van een station (marktaandeel).
De verdeling airplay/streams is over 2020: 50% airplay, 45% Streams, 5% YouTube.
Vervolgens worden de drie sommen opgeteld om tot het totale resultaat te komen.
Voor een Buma Award komen uitsluitend Auteurs en Uitgevers in aanmerking die een
directe aansluiting bij Buma/Stemra vertegenwoordigen. Indien een Copyright
bijvoorbeeld bestaat uit vijf tekstschrijvers en vier componisten en slechts één van de
tekstschrijvers is Buma/Stemra lid met een aandeel van 4% ontvangt alleen hij/zij een
Buma Award. Zijn/haar uitgever krijgt dan ook een Buma Award.
De nummers 1 t/m 5 ontvangen een beeld (award) en de nummers 6 t/m 20 een
oorkonde.
 Buma Award Internationaal Top 5
Gebaseerd op hitnoteringen in onderstaande landen, waarbij minimaal 1 tekstschrijver of
componist aangesloten is/zijn bij Buma.
Puntentelling:
Voor een hitnotering in onderstaande landen krijgt een titel de volgende punten:
USA:
3
UK:
2
Duitsland: 1,5
Frankrijk: 1,5
Canada: 1,5
België:
1
Australië: 1
Spanje:
1
Italië:
1
Zweden: 1

Bovenstaande punten worden vermenigvuldigd met onderstaande waarde:
No. 1 notering:
3 punten
Top 10 notering: 2 punten
Top 100 notering: 1 punten
Een werk kan meerdere auteurs kennen. Een Buma Award wordt uitsluitend uitgereikt
aan de bij Buma/Stemra aangesloten auteur(s). Tevens ontvangt de uitgever van de
winnende auteur een Buma Award. De auteur is aldus leidend.
Een werk zonder bij Buma/Stemra aangesloten tekstschrijver(s) of auteur(s) komt niet in
aanmerking voor een Buma Award.
De nummers 1 t/m 5 ontvangen een beeld (award).
 Lifetime Achievement Award
Voor een (Nederlandse) auteur van titels die de afgelopen jaren zeer aanzienlijke Buma
opbrengsten hebben gegenereerd. Deze award kan maar 1 keer gewonnen worden.
De winnaar wordt bepaald door het Buma Cultuur bestuur.
 Buma Gouden Harp
De Buma Gouden Harp is bedoeld voor hen, die zich gedurende hun – nog actieve of kort
geleden beëindigde - carrière op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
Nederlandse Muziek.
In aanmerking komen scheppende en uitvoerende kunstenaars, die Nederlandse muziek
vervaardigen en/of uitvoeren, alsmede personen, die deze vervaardiging en/of uitvoeringen
bevorderen. De toekenning van de Buma Gouden Harp geschiedt door het Buma Cultuur
bestuur.
 Lennaert Nijgh Prijs
Voor een tekstschrijver die zijn/haar sporen gedurende vele jaren heeft verdiend. Hierbij
wordt gekeken naar het aantal door hem/haar geschreven teksten die klassiekers zijn
geworden, terwijl de tekstschrijver tevens alom wordt beschouwd als een
gerenommeerde schrijver of schrijfster.
Toekenning geschiedt door het Buma Cultuur bestuur.
 Buma Classical Award
Voor de hedendaags klassieke componist die in het betreffende jaar de meeste Bumainkomsten genereerde uit binnen- en buitenland.
 Buma Oeuvre Award Multimedia
Voor een (Nederlandse) auteur van titels die de afgelopen jaren zeer aanzienlijke Buma
opbrengsten hebben gegenereerd in het multimediagenre. Deze award kan maar 1 keer
gewonnen worden.
De winnaar wordt bepaald door het Buma Cultuur bestuur.
Buma Cultuur streeft bij het bepalen van de oeuvreprijzen een zo divers en inclusief
mogelijk podium na. Zij heeft oog voor succesvolle auteurs, uitgevers en muzikanten
ofwel mensen uit de muziekindustrie uit alle lagen van de bevolking.
Een Buma Award wordt uitgereikt aan een bij Buma/Stemra aangesloten Auteur of
Uitgever. Componisten/auteurs/uitgevers die op 1 februari 2021 niet bij Buma zijn
aangemeld als rechthebbende van een winnende titel kunnen achteraf geen aanspraak
maken op een Buma Award.

