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BESTUURSREGLEMENT  
van 

Vereniging Buma / Stichting Stemra 
statutair gevestigd te Amstelveen 

___________________________________________________________________________ 
 
Het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Buma en het 
bestuur van de stichting: Stichting Stemra, hebben in hun gecombineerde vergadering d.d. 4 
september 2013, gehouden te Hoofddorp het volgende bestuursreglement vastgesteld.  
___________________________________________________________________________ 
 

Artikel 1. 
Definities 
In dit Reglement wordt verstaan onder: 
a.  de Vereniging: Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen; 
b.  de Stichting: Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen; 
c.  het Reglement: het onderhavige bestuursreglement; 
d.  het Bestuur: het bestuur van de Vereniging en het bestuur van de Stichting; 
e.  de Statuten: de Statuten van de Vereniging en van de Stichting; 
f.  Buma/Stemra: de Vereniging en de Stichting; 
g.  Voorzitter: de onafhankelijke voorzitter van het Bestuur; 
h.  Vice-voorzitter: de vice-voorzitter van het Bestuur 

i. Secretaris: de secretaris van het Bestuur; 
j. Bestuurssecretaris: de ambtelijk secretaris van het Bestuur; 
k. Directie : de statutaire directie (zie art. 2 sub s b van de Statuten). 
l. de Ledenraad: de ledenraad van de Vereniging en de raad van  aangeslotenen van de 

Stichting; 
m. de Ledenvergadering: de ledenvergadering van de Vereniging en de vergadering van 

aangeslotenen van de Stichting. 
 
Artikel 2. 
Samenstelling van het Bestuur 

1. Het Bestuur bestaat uit dertien personen. Twaalf personen worden benoemd op de 
wijze als bedoeld in artikel 13 lid 2, sub a en b van de Statuten. Een dertiende 
onafhankelijk persoon wordt door de leden benoemd conform artikel 17, lid 2 van de 
Statuten. 

 
2. Een bestuurder van de Vereniging moet tevens bestuurder zijn van de Stichting en 

vice versa. (idem art. 13c, lid 1 Statuten) 
 
3. Voor de samenstelling van het Bestuur wordt door het Bestuur een profielschets 

opgemaakt, waarin onder meer rekening wordt gehouden met de representativiteit 
van de verschillende genres. De profielschets voor het Bestuur wordt openbaar 

gemaakt op de website van Buma/Stemra. (idem art. 13c, lid 2 Statuten) 
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4. De leden van het Bestuur worden benoemd voor vier jaren, te rekenen vanaf hun 
benoeming op de ledenvergadering. Zij treden af volgens een door het Bestuur op te 
maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond, doch slechts eenmaal, 
herkiesbaar in overeenstemming met de Statuten. (idem art. 15, lid 1 Statuten) 

 
5. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter en een secretaris. (idem art. 

17, lid 1 Statuten) 
 
6. Het Bestuur zal, gehoord de ledenraad, aan de Ledenvergadering  een voorstel doen 

tot benoeming van een onafhankelijk persoon tot voorzitter, ook wel genaamd 

onafhankelijke voorzitter, tevens bestuurslid. (idem art. 17, lid 2 Statuten) 
 
Artikel 3. 
Bestuursvergaderingen 
1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter dit dienstig oordeelt of wanneer 

drie bestuurders of de directie schriftelijk om een vergadering verzoeken. Het bestuur 

accordeert een vergaderschema. (vgl. art. 19, lid 1 Statuten) 
 
2. Ingeval de Voorzitter een vergadering, waarom hem door drie bestuurders of door de 

directie is verzocht, niet belegt binnen twee weken, hebben de verzoekers het recht 
zelf een vergadering te beleggen en in de leiding te voorzien. (idem art. 19, lid 2 

Statuten) 
 
3. Vergaderingen van het Bestuur worden door de Voorzitter  bijeengeroepen, door middel 

van oproepingsbrieven aan de adressen, e-mailadressen of faxnummers van de 
bestuurders of aan een ander adres, e-mailadres en/of faxnummer als per aangetekende 
brief, koerier of fax is medegedeeld.  

 
4. De bijeenroeping geschiedt uiterlijk drie dagen vóór de vergadering. In de oproeping 

worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet in de oproeping 
vermeld staan kunnen op een later tijdstip aangekondigd worden, met inachtneming van 
de aan de oproeping verbonden eisen als in dit artikel uiteengezet. 

 
5. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de in de oproeping genoemde 

locatie. Vergaderingen van het Bestuur vinden in beginsel plaats in het kantoor van 
Buma/Stemra, doch de vergaderingen kunnen in heel Nederland plaatsvinden. 

 
6. De Voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur. Bij zijn afwezigheid wordt hij 

vervangen door de vice-voorzitter. Zijn beiden afwezig, dan wijst het Bestuur ter 
vergadering een voorzitter aan. (idem art. 17, lid 3 Statuten) 

 
7. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur zal de Bestuurssecretaris  

notulen houden (vgl. art. 25, lid 9 Statuten inzake ledenvergadering). De notulen worden 
in dezelfde of in een volgende vergadering vastgesteld en worden ten blijke daarvan 
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door de Voorzitter en de Bestuurssecretaris ondertekend. Deze notulen worden ten 
kantore van Buma/Stemra bewaard. 

 
8. Een bestuurslid kan zich in een bestuursvergadering van Buma/Stemra door een ander 

bestuurslid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de 
Voorzitter voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor 
één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. (art. 19, lid 3, tweede zin 
Statuten) 

 
9. De directie woont de vergaderingen van het Bestuur bij, tenzij het onderwerp de directie 

zelf betreft, in welk geval het Bestuur kan besluiten buiten de aanwezigheid van de 
directie te vergaderen. 

 
Artikel 4. 
Wijze van besluitvorming 
1. Bestuursbesluiten kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 3, slechts rechtsgeldig, 

en zonder last of ruggespraak, worden genomen in een vergadering waarin tenminste  
acht bestuurders, de onafhankelijke voorzitter niet meegerekend, fysiek aanwezig zijn.  
Indien in een vergadering niet ten minste een achttal bestuurders, de onafhankelijke 
voorzitter niet meegerekend, fysiek aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering 
bijeengeroepen tegen een datum niet eerder dan veertien dagen na de eerste 

vergadering, maar uiterlijk binnen een maand. In deze vergadering kan het 
desbetreffende besluit rechtsgeldig worden genomen ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde bestuurders.  

 
2. Telefonische vergadering en besluitvorming 
 Het Bestuur mag ook niet-schriftelijke besluiten nemen in een telefonische vergadering, 

waaronder mede begrepen alle andere gangbare telecommunicatiemiddelen, mits het 
betreffende voorstel aan alle bestuurders is  voorgelegd en geen hunner zich tegen deze 
wijze van besluitvorming heeft verzet. Aansluitend aan een telefonische vergadering zal 
elke bestuurder die aan de vergadering heeft deelgenomen een schriftelijke bevestiging 
van zijn/haar stem aan de Bestuurssecretaris toesturen. Van het op deze wijze genomen 

besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen schriftelijke bevestigingen door de 
Bestuurssecretaris een relaas opgemaakt, dat door de Voorzitter en de 
Bestuurssecretaris wordt ondertekend. Dit relaas wordt ten kantore van Buma/Stemra 
bewaard.  

  
3. Email besluitvorming 
 1. Het Bestuur mag ook - in een incidenteel geval dat zich leent voor besluitvorming 

zonder inhoudelijke discussie – buiten vergadering een schriftelijk besluit (waaronder 
mede begrepen via stemverklaringen per e-mail) nemen, mits  

 a. de tekst van het voorstel, inclusief een uiterste termijn waarbinnen een stem 

uitgebracht moet zijn - en bij gebruik van e-mail en soortgelijke 
communicatiemiddelen inclusief ontvangstbevestiging - zoveel mogelijk gelijktijdig 
aan alle leden van het Bestuur is verstuurd, en 
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 b. ten minste acht leden van het Bestuur– de onafhankelijke voorzitter niet 
meegerekend - schriftelijk – binnen de uiterste termijn van sub a -  hebben verklaard 
(waaronder begrepen elk bericht dat is verstuurd met behulp van de huidige 
communicatiemiddelen en schriftelijk is ontvangen) met deze wijze van 
besluitvorming akkoord te gaan. 

 2. Ingeval van een stemuitbrenging per e-mail zal het bestuurslid bij het uitbrengen van 
zijn stemverklaring zoveel mogelijk gelijktijdig een kopie van zijn stemverklaring aan de 
andere leden van het Bestuur versturen (bijvoorbeeld via reply to all), tenzij het een 
stemming over personen betreft (dan geen reply to all). 

 3. Een schriftelijk besluit buiten vergadering kan worden genomen met een gewone 

meerderheid van de ten minste acht uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht.  

 4. Na afloop van de termijn zal nog dezelfde dag mededeling worden gedaan van de 
stemmingsuitslag met – tenzij het een stemming over personen betrof - vermelding van 
hoe de individuele bestuursleden hebben gestemd, indien niet iedereen met ‘reply all’ 
heeft geantwoord. Het Bestuur zal een relaas van de op deze wijze genomen besluiten 

bewaren. De schriftelijke besluitvorming zal de eerstvolgende vergadering nog een keer 
ter informatie passeren.1 

 
4. Bestuursbesluiten, tot vaststelling en wijziging van reglementen of strekkende tot het 

voorstellen van een wijziging van de statuten, kunnen slechts worden genomen met 

een meerderheid van twee/derde van de in de bestuursvergadering uitgebrachte 
stemmen. In alle overige gevallen besluit het Bestuur bij meerderheid van in de 
vergadering uitgebrachte stemmen (art. 19, lid 4 Statuten). 

 
5. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem.  
 
Artikel 5. 
Taken, beleid en voorschriften van het Bestuur 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van Buma/Stemra. Het houdt in het bijzonder 

toezicht op de directie, de behartiging van de belangen van de deelnemers en de 
toelating van nieuwe deelnemers. Het bestuur stelt een directie-reglement vast2.  

 (vgl. art. 18, lid 1 Statuten) 
 
2. Het Bestuur beslist over alle zaken3 die niet door of krachtens de Statuten aan andere 

organen van de Vereniging of de Stichting zijn opgedragen. (zie art. 19, lid 3 Statuten) 
3. Voorzitter en Secretaris tezamen en bij ontstentenis de door het Bestuur aan te wijzen 

plaatsvervanger(s), vertegenwoordigen Buma/Stemra in en buiten rechte, zulks 
onverminderd de hierna vermelde vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie. 

                                                      
1
 Toelichting: bekrachtiging in de volgende vergadering is geen optie omdat als er geen meerderheid is, het 

eerdere besluit in het luchtledige komt te hangen, terwijl wel op dat besluit is geacteerd. 
2
 Betreft samenwerking bestuur en statutaire directie. 

3
 Er zal een niet-limitatieve lijst met voorbeelden worden opgesteld van wat onder ‘zaken’ wordt verstaan. 
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De directie is bevoegd Buma/Stemra in en buiten rechte te vertegenwoordigen (vgl. 
art. 22 Statuten). 

 
4. Iedere bestuurder zal te allen tijde de andere bestuurders volledig op de hoogte en 

geïnformeerd houden van alle andere (rechts)handelingen die hij/zij beoogt uit te voeren 
en, indien hij/zij de goedkeuring van de andere bestuurders behoeft voordat een 
(rechts)handeling kan worden uitgevoerd, dan zal hij/zij de andere bestuurders daarom 
verzoeken.  

 
5. Iedere bestuurder zal te allen tijde de andere bestuurders van informatie4 voorzien 

aangaande de financiële, sociale, juridische, economische en andere aspecten van 
Buma/Stemra, indien hij/zij op de hoogte dient te zijn van het feit dat:  
i) een of enkele van de andere bestuurders de betreffende informatie niet ter 

beschikking heeft/hebben; en  
ii) hij/zij, in zijn/haar hoedanigheid van bestuurder, met deze informatie bekend dient 

te zijn. 

  
6. a. Het Bestuur kan ter voorbereiding van zijn besluitvorming aandachtsgebieden 

onderbrengen in commissies bestaande uit één of meer bestuursleden en 
afhankelijk van het onderwerp aangevuld met één of meer leden van de ledenraad 
en raad van aangeslotenen.   

b.  Het bestuur kent onder andere de volgende aandachtsgebieden: 
i) Governance/Audit; 
ii) Bedrijfsvoering inclusief Financiën; 
iii) Repartitie   
iv) Beleggingsbeleid; 
v) Front Office/Online; 
vi)  Sociaal Cultureel; 
vii) Stemra / ICE; 
viii) Communicatie; 
ix) Statuten, Reglementen en Contracten; 
x)  Buma 100 jaar.  

c.  Adviesaanvragen richting ledenraad lopen – mede om organisatorische en 
financiële redenen - altijd via het bestuur. Het bestuur kan rechtstreeks advies 
vragen van de ledenraad over bepaalde onderwerpen. Indien een commissie van 
een commissieonderwerp vindt dat deze door de ledenraad behandeld zou moeten 
worden, kan de commissie het bestuur verzoeken de ledenraad om advies te 
vragen over dit onderwerp (GBSb 6-2-2013 punt 6e).  

 
 
 
 

 

                                                      
4
 Bijv. informatie over belangwekkende cq relevante ontwikkeling bij een omroep. 
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Artikel 6. 
Gedrag van het Bestuur 
1. De bestuurders kennen hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen en 

gedragen zich aldus naar beste vermogen (art. 1, lid 1 Gedragscode). De bestuurders zijn 
in hun functioneren gericht op het algemeen belang van Buma/Stemra (art. 1 lid 3 
Gedragscode). Zij zullen openlijk geen standpunten uitdragen die strijdig zijn met de 
belangen van Buma/Stemra (art. 1 lid 3 Gedragscode) . Bestuurders worden geacht 
tenminste 70 % van de vergadering van bestuur, commissies, ledenvergaderingen e.d. bij 
te wonen. 

 

2. De bestuurders worden geacht zo onafhankelijk mogelijk van elkaar, van de 
belanghebbenden en van de directie te functioneren (art. 2, lid 1 Gedragscode).  
 

3. De bestuurders zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk. Ze geven voortdurend 
blijk van eerlijkheid en zorgvuldigheid (art. 3, lid 1 Gedragscode).  

 De bestuurders maken geen misbruik van hun positie en bevoegdheid als lid van het 

bestuur (art. 3 lid 3 Gedragscode). Een bestuurslid onthoudt zich ervan hem/haar op zijn 
bestuurlijke hoedanigheid en/of deze hoedanigheid anderszins aan te wenden in het 
kader van het behartigen van persoonlijke (zakelijke) belangen van zichzelf en/of 
anderen (art. 3.4.3 Gedragscode). Een bestuurslid meldt ieder mogelijk belangenconflict 
terstond aan het Bestuur (art. 2, lid 3 Gedragscode). 

 
4. Bestuurders verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader 

van hun bestuursfunctie ontvangen, alsook tot geheimhouding van de beraadslagingen 
van het bestuur (art. 4, lid 1 Gedragscode). Van eventuele informatie die zij van anderen 
ontvangen en die betrekking heeft op het Bestuur dan wel van belang is voor 
Buma/Stemra, stellen zij het Bestuur dan wel de Voorzitter op de hoogte (art. 4, lid 1 
Gedragscode). 
Een bestuurslid heeft  recht op informatie vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Hij kan steeds om bijkomende inlichtingen verzoeken via een gemotiveerd verzoek 
daartoe aan de Voorzitter (art. 4, lid 2 Gedragscode).  

 

5. Behalve deskundigheden en vaardigheden zal van bestuurders ook gevraagd worden dat 
ze voldoende tijd beschikbaar hebben en zich naar vermogen zullen inzetten (art. 5, lid 2 
Gedragscode).  

 

6. Een keer per jaar evalueert5 het Bestuur zijn eigen functioneren en dat van de individuele 
leden. De bestuurders staan open voor kritiek en suggesties voor verbetering en zijn 
bereid om elkaar open en constructief aan te spreken (art. 6, lid 1 Gedragscode). 

 
7. Het Bestuur is voor zover de vertrouwelijkheid en geheimhouding dat toelaten, ten alle 

tijde bereid om openheid te geven over het eigen functioneren, zijn wijze van 

                                                      
5
 Evaluatie kan eventueel met behulp van derden plaatsvinden. 
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besluitvorming, het overleg met de directie en de omgang met stakeholders (art. 7, lid 1 
Gedragscode). 

 
Slotbepaling 
Voor dit Reglement, zoals ook voor enige wijziging daarvan, is een besluit door het Bestuur 
vereist (art. 29, lid 1 Statuten).  
 
  
 


