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Gedragscode voor bestuursleden Buma/Stemra 
 

 
1.  Verantwoordelijkheid 
 
1.1 Het Bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheid: 

 Besturen: belast zijn met het besturen van de samenwerkende   
    onderneming/rechtspersoon Buma/Stemra, verantwoordelijk en aansprakelijk  
    zijn voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid 

 Werkgeverschap: ervoor zorgen dat er ten alle tijde een capabele directie is, dat 
diens arbeidsvoorwaarden goed en conform de maatschappelijke normen geregeld zijn 
en dat er ingegrepen wordt indien de situatie daarom vraagt 
 Advisering: de directie – in een open relatie – gevraagd dan wel ongevraagd 

         van advies te voorzien, kritisch te bevragen en uit te dagen tot eventuele 
         beleidsvernieuwingen  

 Toezicht houden: toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de 
          directie 

 Regeling besturing: ervoor te zorgen dat de governance (de besturing, geregeld 
      in wetgeving, statuten en reglementen en conform de actuele codes) op orde is. 
 

1.2 De bestuursleden kennen hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen en 
gedragen zich aldus – en als lid van het bestuur als collegiaal orgaan – naar  beste vermogen. 
 

1.3 De bestuursleden zijn met erkenning van en respect voor de (deel)belangen van de verschillende 
rechthebbenden, in hun functioneren gericht op het algemeen belang van de rechthebbenden en 
de continuïteit van de onderneming/rechtspersoon Buma/Stemra. Zij zullen openlijk geen 
standpunten uitdragen die strijdig zijn met de strategische belangen van Buma/Stemra. 

 
 
2. Onafhankelijkheid 
 
2.1 De bestuursleden worden geacht zo onafhankelijk mogelijk van elkaar, van de belanghebbenden 
en van de directie te functioneren. Zij verklaren dat ze zonder enige zakelijke of persoonlijke 
belemmering binnen het bestuur vrij kunnen beraadslagen en beslissen in het algemeen belang van 
de rechthebbenden en de onderneming/rechtspersoon Buma/Stemra. 
 
2.2 Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd ook bestuurslid of werknemer zijn van :  

 het bestuur resp. toezichthoudend orgaan van een andere CBO 
 een  belangenbehartigingsorganisatie voor auteurs- en/of naburige rechten  tenzij deze 

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

geldontvangende instelling. 
 
2.3 Een bestuurslid verbindt zich ertoe om ieder mogelijk belangenconflict terstond aan het bestuur te 
melden. In geval van een schijn van belangenverstrengeling houdt het bestuurslid zich afzijdig van de 
beraadslaging en besluitvorming omtrent de voorgenomen onderwerpen waarbij die 
belangenverstrengeling een rol kan spelen en handelt conform de gedragscode.  
 
2.4 Het bestuurslid verklaart dat hij zonder enige professionele of persoonlijke belemmering binnen 
het bestuur vrij kan beraadslagen en beslissen in het algemeen belang van de rechthebbenden. 
 
2.5 Indien het bestuurslid, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het 
bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuursleden vóór het bestuur een besluit neemt. Zijn 
verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden 
opgenomen in de notulen van het bestuur die de beslissing moet nemen. Hij dient tevens de 
commissaris (commissie integriteit) van het strijdig belang op de hoogte te brengen. 
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2.6 Ingeval het bestuurslid in strijd met de verplichtingen van deze gedragscode het bestaan van een 
rechtstreeks of onrechtstreeks materieel belangenconflict zou verzwijgen, en indien het bestuur daar 
naderhand kennis van zou krijgen, zal het bestuur onderzoeken hoe en in welke mate de genomen 
beslissing ongedaan gemaakt moet worden. 
 
2.7 Beslissingen waarbij alle bestuursleden van Buma/Stemra een direct of indirect strijdig belang 
hebben of zouden kunnen hebben, worden overgelaten aan de eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering. 
 
 
3. Integriteit 
 
3.1 De bestuursleden zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk in de uitoefening van hun 
verantwoordelijkheid. Ze geven voortdurend blijk van eerlijkheid en zorgvuldigheid. 
 
3.2 De bestuursleden oordelen en handelen in het algemeen belang van Buma/Stemra, laten zich 
daarbij niet leiden door individuele belangen en brengen geen opzettelijke schade toe aan het belang 
van de onderneming/rechtspersoon. 
 
3.3 De bestuursleden maken geen misbruik van hun positie en bevoegdheid als lid van het bestuur. Zij 
nemen in hun functie geen geschenken of gunsten van anderen aan zonder toestemming van het 
bestuur; ze onthouden zich van het aanvaarden van voordelen van welke aard dan ook in ruil voor de 
uitoefening van invloed op de besluitvorming binnen het bestuur. Evenmin verstrekken of beloven zij 
zelf voordelen aan bijvoorbeeld rechthebbenden met het oog op eventuele herverkiezing als 
bestuurslid of het verkrijgen van andere voordelen van welke aard ook.  
 
3.4.1 Buma/Stemra’s Werkorganisatie  heeft een Commentarenprocedure voor de behandeling van  
Commentaren (inclusief vragen, opmerkingen en inhoudelijke commentaren) van auteurs en uitgevers 
over Afrekeningen. De Commentarenprocedure is voor alle rechthebbenden gelijk. Ook Commentaren 
van auteurs en uitgevers die tevens bestuurslid zijn,  worden conform deze procedure behandeld.  
 
3.4.2 Buma/Stemra’s Werkorganisatie  heeft een Klachtprocedure welke geldt wanneer een 
rechthebbende het oneens is met de uitkomst of voortgang van de Commentarenprocedure. De 
Klachtprocedure is voor alle rechthebbenden gelijk. Ook Klachten van auteurs en uitgevers die tevens 
bestuurslid zijn, worden conform deze procedure behandeld.  
 
3.4.3 Een bestuurslid onthoudt zich jegens Buma/Stemra’s Werkorganisatie/Medewerkers ervan (de 
schijn te wekken) hem/haar op zijn bestuurlijke hoedanigheid te attenderen en/of deze hoedanigheid 
anderszins aan te wenden in het kader van het behartigen van persoonlijke (zakelijke) belangen van 
zichzelf en/of anderen.  
 
3.4.4 De manager Service Rechthebbenden verstrekt de voorzitter Buma/Stemra en directievoorzitter 
Buma/Stemra elk kwartaal een Contactmomentenrapportage over het aantal en soort geregistreerde 
Contactmomenten alsmede over het aantal  en status van de Klachten (geëscaleerde Commentaren 
en andere meningsverschillen) ingediend door elk bestuurslid. 
 
3.4.5 De jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur als bedoeld in artikel 6.1 omvat mede een 
zelfevaluatie omtrent het functioneren van de individuele bestuursleden m.b.t. de gedragsregels van 
artikel 3.4.3 en 4.4 en aan de hand van de Contactmomentenrapportages. 
 
3.5 De onafhankelijke voorzitter van Buma/Stemra benoemt voor aangelegenheden over Integriteit als 
bedoeld in deze Gedragscode,  in overleg met het bestuur,  een Commissie Integriteit betreffende het 
bestuur, de directie, ledenraad, commissie of een lid van genoemde organen, en stelt daartoe een 
Reglement op de Commissie Integriteit op. De Commissie Integriteit bestaat uit een auteur, een 
uitgever en een onafhankelijke commissie voorzitter. De voorzitter van Buma/Stemra kan, indien hij 
daartoe - zelf of op basis van informatie van derden-termen aanwezig acht, een onderwerp of verzoek 
ter behandeling of advisering bij de Commissie Integriteit indienen. Zolang geen reglement is 
vastgesteld bepaalt de Commissie Integriteit zelf, met in achtneming van algemeen bekende 
richtlijnen, welke regels van procesorde te hanteren. De leden van de Commissie Integriteit genieten 
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een presentiegeld. De voorzitter van de Commissie Integriteit geniet tevens een vaste jaarlijkse 
basisvergoeding. 
 
 
4. Omgang met informatie en vertrouwelijkheid 
 
4.1 Bestuursleden verplichten zich tot geheimhouding van alle mondelinge en schriftelijke informatie 
die zij in het kader van hun bestuursfunctie ontvangen, alsook tot geheimhouding van de 
beraadslagingen van het bestuur. Van eventuele informatie die zij van anderen ontvangen en die 
betrekking heeft op het bestuur van Buma/Stemra dan wel van belang is voor de 
onderneming/rechtspersoon, stellen zij het voltallige bestuur dan wel de voorzitter op de hoogte. 
 
4.2 Het bestuurslid heeft in het kader van zijn bestuursfunctie een in beginsel onbeperkt recht op 
informatie. Indien hij meent te weinig informatie te hebben ontvangen, dan kan hij steeds om 
bijkomende inlichtingen verzoeken via een gemotiveerd verzoek daartoe aan de onafhankelijke 
voorzitter. Die motivering moet het algemeen belang van Buma/Stemra aangaan. De verkregen 
inlichtingen worden vervolgens door de onafhankelijke voorzitter  aan alle bestuurders 
bekendgemaakt. 
 
4.3 Het bestuurslid mag de verkregen informatie op geen enkele wijze voor eigen 
nut aanwenden of aan derden, met inbegrip van de rechthebbenden van Buma/Stemra, meedelen. 
 
4.4 In zijn hoedanigheid van lid  van Buma/Stemra heeft het bestuurslid het recht om bij de 
administratie rechtstreeks inlichtingen in te winnen met betrekking tot zijn persoonlijk dossier als 
gewoon lid. In dat verband mag hij geen misbruik maken van zijn hoedanigheid van bestuurslid en 
evenmin inlichtingen of diensten vorderen welke in het algemeen niet aan de leden worden verstrekt. 
Een en ander onverminderd het bepaalde in 3.4.1 t/m 3.4.5 
 
4.5 Over genomen bestuursbesluiten spreken alle bestuursleden naar buiten toe met één stem 
namens het bestuur, bij belangrijke besluiten bij voorkeur bij monde van de voorzitter.  
 
 
5. Professionaliteit 
 
5.1 Het bestuur wordt samengesteld op basis van een profielschets zoals opgesteld door het bestuur 
en goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering. Deze profielschets voor het gehele bestuur en 
eventuele individuele profielschetsen worden regelmatig geactualiseerd, rekening houdend met de 
ontwikkelingsfase van de onderneming/rechtspersoon, de op dat moment vereiste kwaliteiten en de 
gewenste diversiteit in de samenstelling. 
 
5.2 Behalve deskundigheden en vaardigheden zal van bestuursleden ook gevraagd worden dat ze 
voldoende tijd beschikbaar hebben en zich naar vermogen zullen inzetten. 
 
5.3 Herbenoeming is geen automatisme en vindt uitsluitend plaats op basis van een voordracht van 
de daartoe gerechtigden. Bestuursleden kunnen maximaal één keer herbenoemd worden.  
 
 
6. Reflectie op eigen functioneren 
 
6.1 Een keer per jaar evalueert het bestuur zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden 
onder externe deskundige begeleiding. 
 
6.2 De bestuursleden staan open voor kritiek en suggesties voor verbetering en zijn bereid om elkaar 
open en constructief aan te spreken. 
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7. Transparantie en verantwoording 
 
7.1 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 besluitvorming, het overleg met de 
directie en de omgang met stakeholders. 
 
7.2. Via het Jaarverslag en eventuele andere communicatiemiddelen geeft het bestuur de 
belanghebbenden zo goed en transparant mogelijk inzicht in de verrichte en de te verrichten 
werkzaamheden van het bestuur en de (voor)genomen besluiten. 
 
7.3 Tenminste eenmaal per jaar legt het voltallige bestuur over zijn functioneren verantwoording af 
aan de Algemene Ledenvergadering. 
 

 
 


