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REGLEMENT BESTUUR EN DIRECTIE 
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. 
19 juni 2013, gehouden te Schiphol Amsterdam het volgende reglement bestuur en directie 
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. de Statuten: de statuten van de Vereniging en van de Stichting; 
d. het Reglement: het onderhavige reglement bestuur en directie; 
e. het Bestuur: het bestuur van de Vereniging en het bestuur van de Stichting; 
f. de Voorzitter: de onafhankelijke voorzitter van het Bestuur 
g. de Directie: de statutaire directie van de Vereniging en de statutaire directie van 

de Stichting; 
h. de Vergadering: de ledenvergadering van de Vereniging en de vergadering van 

aangeslotenen van de Stichting; 
i. Buma/Stemra: de Vereniging en de Stichting; 
j. de Werkorganisatie: het bureau van Buma/Stemra als bedoeld in artikel 4 lid 1 

sub c en artikel 2 lid 2 van de Statuten. 
 
Artikel 2 
Doel 
Dit Reglement bevat de hoofdlijnen van de statutaire taken en bevoegdheden van Bestuur 
en Directie en regelt voor de dagelijkse gang van zaken bij Buma/Stemra de nadere feitelijke 
invulling van de statutaire taakverdeling en de samenwerking tussen Bestuur en Directie. 
 
Artikel 3 
Samenstelling van de Directie 
1. De Directie bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Zij worden op voordracht van 

het Bestuur door de Vergadering benoemd tot statutair directeur. Indien er meer 
directieleden zijn, benoemt de Vergadering op voordracht van het Bestuur één van hen 
tot directievoorzitter (Chief Executive Officer). Indien de Directie uit één persoon 
bestaat is deze de directievoorzitter. 
 

2. Bij Buma/Stemra  kunnen in ieder geval de volgende titulair directeuren functioneren:  
a. Chief Financial Officer 
b. General Counsel 
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c. Chief Operational Officer 
 

3. De Directie verdeelt de taken en werkzaamheden tussen de titulair directeuren.  
 

Artikel 4 
Taken, bevoegdheden, verantwoording 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van Buma/Stemra, houdt toezicht op de Directie 

zoals bepaald in dit Reglement en op de algemene gang van zaken binnen 
Buma/Stemra. 
 

2. De Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Buma/Stemra 
en is  belast met de leiding van de Werkorganisatie. 
 

3. De Directie is bovendien belast met de taken die haar door het Bestuur worden 
opgedragen.  
 

4. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de taken als omschreven in artikel 6, lid 1 van 
dit Reglement. De directie is verantwoordelijk voor de taken als omschreven in artikel 6, 
lid 2 van dit Reglement.  
 

5. Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden voor ieder statutair directielid afzonderlijk 
vast. 
 

6. De Directie stelt de medewerkers van de Werkorganisatie aan, schorst en ontslaat hen 
en stelt hun arbeidsvoorwaarden vast.  
 

Artikel 5 
Overlegstructuur, informatievoorziening 
1. De Voorzitter  voert periodiek overleg met de Directie. In ieder geval wordt de agenda 

van de Bestuursvergadering doorgenomen. 
 

2. Iedere maand, in beginsel tien keer per jaar (de maanden juli en augustus 
uitgezonderd), woont de Directie de Bestuursvergadering bij, die telkens gehouden 
wordt aan de hand van een vooraf door de Directie in overeenstemming met de 
onafhankelijk voorzitter opgestelde en verspreide agenda.  Deze Bestuursvergaderingen 
worden ook bijgewoond door de titulair directeuren als bedoeld in artikel 3 van dit 
Reglement, telkens behoudens de bestuursvergadering anders beslist.   
 

3. Bovendien vergaderen Bestuur en Directie zo dikwijls als de voorzitter van het Bestuur, 
dan wel de Directie dit dienstig oordeelt.  
 

4. De Directie voorziet het Bestuur van alle informatie die nodig is voor een goede 
taakvervulling door het Bestuur. Het Bestuur heeft te allen tijde inzage in alle boeken en 
bescheiden van Buma/Stemra. 
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Artikel 6 
Taakverdeling Bestuur en Directie 
1. Het Bestuur heeft tot taak: 

a. het vaststellen van de strategie, waaronder begrepen de hoofdlijnen van beleid, die 
moeten leiden tot de realisatie van de doelstellingen van Buma/Stemra inzake: 
1. licentiëring; 
2. incasso; 
3. repartitie; 

b. het vaststellen van het jaarplan met bijbehorende begroting; 
c. het houden van toezicht op de Directie bij de uitvoering van strategie, beleid en 

begroting; 
d. de externe en interne communicatie inzake bestuursbeleid en bestuurlijke 

aangelegenheden.  
 

2. De Directie heeft tot taak: 
a. het voorbereiden van strategie, beleid en begroting; 
b. de zelfstandige uitvoering van de strategie, het beleid en de begroting inzake: 

1. licentiëring, inclusief onderhandelingen; 
2. incasso, inclusief procederen; 
3. repartitie, inclusief distributie; 

c. de interne en externe communicatie inzake operationeel beleid en operationele 
aangelegenheden.  

 
Artikel 7 
Commissie Bedrijfsvoering 
1. De Commissie bedrijfsvoering, tevens fungerend als auditcommissie heeft, in het kader 

van het op de Directie toezicht houden als omschreven in artikel 4, lid 1 van dit 
Reglement,  de volgende taakstelling en bevoegdheden: 
a. De Commissie Bedrijfsvoering heeft als aandachtsgebied de zogenaamde PIOFAH-

functies d.w.z. Personeel, Informatisering, Organisatie, Financiën, Administratie en 
Huisvesting. 
De Commissie Bedrijfsvoering bereidt de besluitvorming van het Bestuur voor ten 
aanzien van de controle op de bedrijfsvoering in de brede zin en de behandeling van 
de jaarstukken. De commissie kan jaarlijks bepaalde  onderdelen van het beleids- 
en/of werkproces  meer gedetailleerd controleren. 

b. De taak  als audit commissie is om, ondersteund door de audit afdeling van de 
organisatie,  in opdracht van het bestuur doorlopend onderzoek te doen naar het 
functioneren van de organisatie. De auditcommissie rapporteert aan het bestuur.  
 

2. De manager  van de afdeling Audit van de Werkorganisatie rapporteert rechtstreeks aan 
de Commissie Bedrijfsvoering, tevens fungerend als auditcommissie, inzake door de 
Commissie namens het bestuur verleende opdrachten. 
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Artikel 8 
Directiemandaat 
1. De Directie is bevoegd  tot het doen van investeringen/uitgaven conform de  begroting, 

onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 
 

2. De Directie is bevoegd  tot het doen van investeringen/uitgaven buiten de begroting tot 
een bedrag van maximaal 3% per jaar van het kostenbudget voor dat jaar. 
 

3. De Directie is, na overleg met het Bestuur, bevoegd te besluiten tot  
a. de in- en uitdiensttreding van titulaire directeuren en daarmee gelijkgestelden;  
b. het verlenen aan een medewerker van de titel van directeur. Een titulair directeur is 

geen directielid in de zin van de Statuten en het Reglement. 
 

4. De Directie informeert het Bestuur vooraf over: 
a. licentieovereenkomsten, indien deze in belangrijke mate afwijken van de 

gebruikelijke licentievoorwaarden; 
b. afspraken ter voorkoming of beëindiging van juridische procedures met gebruikers 

van repertoire met een contractwaarde van meer dan 1 miljoen euro per jaar, 
waarbij het schikkingsbedrag meer bedraagt dan 25% van de jaarlijkse 
contractwaarde. 
 

5.  De Directie vraagt het Bestuur toestemming over: 
a. wijzigingen van inhoudingspercentages bij de Vereniging of de Stichting, anders dan 

bepaald in internationale bindende afspraken; 
b. investeringen/uitgaven die zich niet beperken tot één exploitatiejaar en die 

strategisch relevant zijn (kwalitatief criterium) en waarmede een bedrag van meer 
dan 1 miljoen euro (kwantitatief criterium) gemoeid is.  

c. Het oprichten van rechtspersonen of het deelnemen daarin en de aankoop/huur 
van kantoorruimte. 
 

Artikel 9 
Jaarrekening 

1. Jaarlijks maakt de Directie uiterlijk in de maand april een jaarrekening op vergezeld van 
een toelichting, met daarin vermeld de nevenfuncties van alle bestuursleden van 
Buma/Stemra, publicatie van de salarissen en emolumenten van de Directie en de 
vergoeding van de bestuursleden.  
 

2. Het Bestuur benoemt een registeraccountant, die de door de Directie opgemaakte 
jaarrekening onderzoekt en daarover verslag uitbrengt aan het Bestuur.  
 

Artikel 10 
Vertegenwoordiging 
1. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur, is de Directie 

bevoegd de Vereniging en de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 
Indien er meer directieleden zijn komt de bevoegdheid mede toe aan hetzij de 
directievoorzitter, hetzij twee gezamenlijk handelende directieleden. 
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2. Het Bestuur vertegenwoordigt Buma/Stemra bij een tegenstrijdig belang met, of bij 
ontstentenis of belet van de Directie. 
 

3. De Directie kan aan een of meer medewerkers van de Werkorganisatie beperkte 
procuratie verlenen; zij kan deze procuratie wijzigen of intrekken.  
 

Artikel 11 
Nevenfuncties 
1. De directieleden als bedoeld in artikel 3 lid 1 melden elke nevenfunctie aan het Bestuur. 

 
2. Voorafgaande toestemming van het Bestuur is vereist bij  alle nevenfuncties.  

 
Artikel 12 
Evaluatie 
Een delegatie uit het Bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle 
directieleden als bedoeld in artikel 3 lid 1. De voorzitter maakt deel uit van de delegatie. Van 
het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt dat door of namens het Bestuur 
wordt gearchiveerd.  
 
Artikel 13 
Prevalentiebepaling 
Ingeval van strijdigheid tussen het Reglement en de Statuten, prevaleren de Statuten.  
 
 
 


