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Profielschets ledenraad Buma/Stemra  
(ex. art 20a lid 9 Statuten Buma en Stemra) 

 
Algemeen 

 
1. De ledenraad is dé belangenbehartiger van de leden en aangeslotenen. 

 
2. De ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit de 

leden/aangeslotenen wordt gekozen. 
 

3. De ledenraad heeft de statutaire taak tot het adviseren van het bestuur van 
Buma/Stemra en voorbereiden van de besluitvorming op de ledenvergadering. 

 
4. De ledenraad dient zich als team op te stellen en voldoende tijd beschikbaar te hebben. 

  
 Samenstelling en vereisten 
 

5. De ledenraad moet als orgaan voldoende representatief zijn. De samenstelling vindt 
plaats op basis van voordrachten van statutaire/erkende beroepsverenigingen en via 
kandidaatstelling van 10 leden. 
 

6. De leden van de ledenraad moeten zich kwalificeren als componist of tekstdichter of als 
muziekuitgever in de zin van de statuten van Buma en Stemra. 

 
7. De samenstelling van de ledenraad moet zoveel mogelijk in lijn zijn met de normen en 

bepalingen van de hedendaagse governance zoals: maximale zittingsduur van 2 
termijnen van 4 jaar, voldoende diversiteit (qua genre, achtergrond, deskundigheid 
e.d.).   

 
8. De leden van de ledenraad zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk. Ze geven 

voortdurend blijk van eerlijkheid en zorgvuldigheid. De leden van de Ledenraad maken 
geen misbruik van hun positie en/of bevoegdheid als lid van de Ledenraad. 

 
9. De leden van de ledenraad zijn in hun functioneren mede gericht op het meewegen van 

het algemeen belang van Buma/Stemra. 
 

10. Een lid van de ledenraad: 
- beschikt over voldoende kennis van de (internationale) muziekwereld en het 

auteursrecht en; 
- is actief resp. werkzaam met/in het ledenveld/genre dat zij vertegenwoordigt en; 
- vindt gemakkelijk de interactie met zijn achterban en is goed aanspreekbaar voor 

leden en hun omgeving  
 

11. Een (kandidaat-)ledenraadslid moet tenminste aan inkomsten hebben genoten; 
- auteurs gemiddeld € 500,- p/j. en  
- uitgevers gemiddeld € 5.000,- p/j (prijspeil 2013) 
gedurende de afgelopen 3 aaneengesloten kalenderjaren, cf. statuten van Buma en 
Stemra. 

 
12. Een (kandidaat-)ledenraadslid mag geen bestuurslid of werknemer zijn van: 

a. Vereniging Buma, Stichting Stemra 
b. Stichting Buma Cultuur 
c. Stichting Sociaal Fonds Buma of van een soortgelijke geldontvangende 

instelling1 

                                                        
1 De ledenraad gaat ook veel over sociaal culturele belangen en onderwerpen en een lid van de ledenraad zou 
bijvoorbeeld zowel aan de aanvraagbeoordelende als de subsidieontvangende kant kunnen fungeren 


