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PROFIELSCHETS BUMA/STEMRA BESTUUR 
 
 
A. Algemene uitgangspunten 
 
1. In het bestuur-directie model ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het bestuur en is de directie 
verantwoordelijk voor de operationalisering van het bestuursbeleid en de directietaken als omschreven 
in de statuten, zoals leiding geven aan het bureau en het bedrijf runnen. 
 
2. Het bestuur dient als ‘team’ de uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen op verantwoorde wijze 
te kunnen afwegen en te verantwoorden tegenover de leden/rechthebbenden. Bovendien vervult het 
bestuur de rol van toezicht houden op de directie. 
 
3. Het bestuur dient toezicht uit te oefenen in het belang van Buma/Stemra als geheel, daarbij 
rekening houdend met de verschillende belangen. 
 
4. Deze toezichthoudende verantwoordelijkheid omvat in hoofdlijn: het adviseren van de directie, het 
goedkeuren van besluiten, het regelen van de besturing van de organisatie en het werkgeverschap, 
d.w.z. het bestuur als werkgever van de directie. 
 
5. Het bestuur dient daarbij een goede balans te vinden tussen de bestuurlijke en de 
toezichthoudende verantwoordelijkheid (de aspecten van het zogenoemde one-tier board model). 
 
6. De profielschets voor het bestuur is gebaseerd op ‘dat wat het bestuur nodig heeft om goed te 
kunnen functioneren’, gezien en rekening houdend met verschillende aspecten zoals: 
 

a.  Het type organisatie, d.w.z. de belangrijkste kenmerken van Buma/Stemra: 
• sector: auteursrechthebbenden, muziekindustrie, internet service providers, omroepen, 
     midden en kleinbedrijf 
• diversiteit van belangen: auteurs, uitgevers, beroepsverenigingen 
• nationaal speelveld: betrokkenheid maatschappij en politiek 
• internationaal verwevenheid van rechten, gebruikers en Europese politieke agenda 
• zekere autonomie van sterk geïntegreerd bureau 

 
b.  De ontwikkelingsfase van de organisatie: 

• toenemende internationalisering uitgevers- en auteurswereld, zakelijke wereld/businessman,  
     enkele grote partijen (enkele majors, bundeling independents) 
• toenemende internationale concurrentie tussen rechtenorganisaties op het gebied van  
     verwerven van internationale rechtenpakketten/licenties resp. verlenen van licenties aan pan 
     Europese grootgebruikers van muziek 
• toenemende diversificatie van ‘grotere’ en ‘kleinere’ auteurs, met onderling verschillende  
     culturele waarden en belangen 
• complexiteit van (juridische) contracten/licenties 
• overgangsfase van offline naar online legaal muziekgebruik 
• toenemende politieke/maatschappelijke druk richting grootschalig gratis muziekgebruik 

 
c.  Bestuurlijke doelstelling herstructurering: 

• gezamenlijke belangen van uitgevers/auteurs (blijven) accommoderen 
• als bestuur dichter op de directie zitten 
• meer transparantie, verantwoording aan de leden 
• verbeteren geloofwaardigheid naar buiten toe, zoals overheidstoezicht (CvTA) 
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• individuele belangen blijven behartigen via belangen overstijgend collectief beheer en 
     afweging van alle betrokken belangen 

   
7. De samenstelling van het bestuur moet zoveel mogelijk in lijn zijn met de normen en bepalingen van 
de hedendaagse governance en gedragscodes, zoals: maximale zittingsduur van 2 termijnen van 4 
jaar, voldoende onafhankelijkheid en diversiteit (qua genre, achtergrond, deskundigheid e.d.), 
voorkomen belangenverstrengeling en dergelijke, zie hierna ‘Specifieke deskundigheden’. 
 
B. Algemene kwalificaties  
 
1.  Belangrijke algemene deskundigheden:  

• bestuurlijke/toezichthoudende ervaring 
• strategisch denkvermogen:  

�  visieontwikkeling 
�  hoofdlijnen/samenhang kunnen beoordelen, e.d. 

• voldoende representatief/gezaghebbend voor het leden-veld bestaande uit:  
�  diversiteit qua rechthebbende-hoedanigheid (internationale hoofdstromingen: 

 componist, tekstdichter, muziekuitgever)  
�  diversiteit qua muziekgenre (internationale hoofdstromingen: lichte muziek, ernstige   

 muziek, multimedia)  
 
2.  Belangrijke onafhankelijkheidseisen voor voldoende onafhankelijkheid: 

• belangenoverstijgend kunnen functioneren  
• een zekere onafhankelijkheid van bloedgroepen 

 
3.  Belangrijke eisen op gebied van voorkomen belangenverstrengeling: 

• geen (schijn van) belangenverstrengeling als bedoeld in de hedendaagse gedragscodes 
• geen bestuurslid of werknemer zijn van:   

� het bestuur respectievelijk toezichthoudend orgaan van een andere CBO 
� een belangenbehartigingsorganisatie voor auteurs- en/of naburige rechten, tenzij deze 

organisatie specifiek voor Buma/Stemra leden/rechthebbenden is 
� Stichting Buma Cultuur, Stichting Sociaal Fonds Buma of van een soortgelijke 

geldontvangende instelling. 
 
C. Specifieke deskundigheden voor het bestuur als geheel 
 
1) juridische deskundigheid 
2) financiële deskundigheid/bedrijfsvoering   
3) kennis van (internationale) muziekwereld en auteursrechtenmarkt   
4) marketing/distributie, ICT-deskundigheid 
5) organisatorische kennis/HR deskundigheid 
 
Afhankelijk van de concrete bestuurssamenstelling kan bij een bepaald onderwerp tijdelijk externe 
deskundigheid worden ingehuurd. 
 
D. Gedragscode  
 
Voorts moet het bestuur voldoen aan de bepalingen in de “Gedragscode voor bestuursleden  
Buma/Stemra” die gelden voor het bestuur als geheel (zie Bijlage 6 – Gedragscode Bestuur). 
 
Hoofddorp, 23 februari 2012 


