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1. Inleiding

Op 5 maart 2020 heeft Buma/Stemra het College van Toezicht collectieve 

beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het College van 

Toezicht of het CvTA) op grond van artikel 3, eerste lid, onder b, van de Wet 

toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 

naburige rechten (verder: Wet toezicht cbo’s) verzocht om, voor zover nodig, 

in te stemmen met de voorgelegde gewijzigde profielschetsen Raad van 

Toezicht en Raad van Rechthebbenden en het aangepaste reglement van de 

Raad van Toezicht van Buma/Stemra. 

2. Het verzoek

2.1 Ten behoeve van het benoemen van nieuwe leden voor de Raad van 

Toezicht en de Raad van Rechthebbenden tijdens de eerstvolgende 

Algemene ledenvergadering van Buma/Stemra zijn de profielschetsen van de 

Raad van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden en daarmee 

samenhangend het reglement van de Raad van Toezicht aangepast door de 

Raad van Toezicht.  
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2.2 Hier van belang is dat in de profielschets van zowel de Raad van Toezicht 

algemeen als van de Raad van Rechthebbenden bepalingen zijn opgenomen 

omtrent de onverenigbaarheid van (het lidmaatschap) van deze organen, 

alsmede met betrekking tot het bestuur van Buma/Stemra en dat in het 

reglement van de Raad van Toezicht een gelijkluidende bepaling over 

onverenigbaarheid met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is 

opgenomen in artikel 3, derde en vierde lid van dit reglement.  

3. Beoordeling van het verzoek

3.1 Het CvTA heeft allereerst kunnen constateren dat de profielschetsen en 

het reglement van de Raad van Toezicht conform de geldende 

besluitvormingsprocedure van Buma/Stemra zijn aangepast.  

3.2 Het CvTA beschouwt de aanpassing van de profielschetsen van de Raad 

van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden en het reglement Raad van 

Toezicht op dit punt als een nadere uitwerking van de statuten van  

Buma /Stemra.1 Daarin is bepaald dat de Raad van Toezicht zodanig 

samengesteld dient te zijn dat de Raad zijn taak naar behoren kan vervullen 

en de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de leden en 

aangeslotenen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 

opereren.2 Het CvTA heeft dan ook geen bezwaren tegen de betreffende 

aanpassingen. 

Met betrekking tot de voorgelegde profielschetsen merkt het CvTA nog op 

dat in de profielschets Raad van Toezicht Buma/Stemra onderdeel D. 

ontbreekt, danwel is weggevallen bij het vernummeren. Dit heeft ook 

gevolgen voor de verwijzing in de profielschets Niet- onafhankelijk lid Raad 

van Toezicht Buma Stemra (onderdeel 2, tweede  en derde bullit). 

1 artikel 13c, tweede lid en 20a, negende lid, van de statuten van Buma en Stemra 
2 artikel 13c, vierde lid van de statuten Buma en Stemra. 
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Besluit 

Het College van Toezicht stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde 

aangepaste profielschetsen, met inachtneming van de opmerking over het 

wegvallen van onderdeel D in de profielschets Raad van Toezicht, en het 

aangepaste reglement van de Raad van Toezicht van Buma/Stemra.  

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 

 Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten, Postbus 15072, 1001 MB Amsterdam. Het 

bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.


