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Inleiding 

Op 16 juli 2020 heeft Buma Stemra het College van Toezicht Auteursrechten 

(verder: CvTA of College) verzocht in te stemmen met conceptvoorstellen 

voor wijziging van de statuten van Vereniging Buma (verder: Buma) en 

Stichting Stemra (verder Stemra). Deze voorstellen staan op de agenda van 

de Algemene Ledenvergadering (ALV) /vergadering van aangeslotenen 

(verder VvA) van respectievelijk Buma en Stemra op 26 augustus 2020.  

Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs – en naburige rechten (verder: Wet 

toezicht cbo’s) behoeft een besluit tot wijziging van de statuten de 

voorafgaande schriftelijke instemming van het College.  

Interne besluitvormingsprocedure 

Over de ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen van de statuten van Buma 

en Stemra heeft de Raad van Toezicht (verder: RvT) op 1 april 2020 

goedkeuring verleend. De Raad van Rechthebbenden (verder: RvR) heeft op 

29 april 2020 positief geadviseerd met betrekking tot de voorgestelde 

wijzigingen.   

Aan het CvTA is verzocht voorafgaande aan de ALV /vergadering van 

aangeslotenen op 26 augustus goedkeuring te verlenen aan de voorgelegde 

voorstellen voor statutenwijziging. Het CvTA heeft aan dit verzoek geen  
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gevolg gegeven aangezien conform de statutaire interne besluitvormings-

procedure bij Buma en Stemra de leden van Buma en de  

aangeslotenen bij Stemra zich nog diende uit te spreken over de voorgelegde 

wijzigingen (artikel 31, vijfde lid van de statuten Buma en Stemra). De 

mogelijkheid bestaat dat op het voorstel voor het wijzigen van de statuten  

door leden /aangeslotenen amendementen worden ingediend (artikel 31, 

derde lid statuten Buma en Stemra). 

Wijzigingen 

De ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen in de statuten van Buma en 

Stemra betreffen: 

1. (gevolgen van) de Brexit – wijziging lidmaatschapsvoorwaarden

Volgens de huidige statuten kunnen alleen ingezetenen /onderdanen van de 

EU lid /aangeslotene zijn bij Buma en Stemra. Ook een uitgeversbedrijf dient 

zijn hoofdbedrijf te hebben gevestigd in een land behorende tot de EU. 

Ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk kunnen onder de huidige statuten, 

met de komst van de Brexit officieel geen lid /aangeslotene meer zijn van 

Buma en Stemra. Het gaat om ongeveer 140 stemgerechtigde leden 

/aangeslotenen die in 2019 een omzet vertegenwoordigden van ongeveer 6 

miljoen euro. In het ter goedkeuring voorgelegde voorstel wordt dat 

probleem verholpen door de EU nationaliteitseis te schrappen voor het 

lidmaatschap /aangesloten zijn bij Buma en Stemra.  

Tegelijkertijd wordt een EER-nationaliteitseis ingevoerd als vereiste voor het 

lidmaatschap van de RvR en de RvT. Voor het lidmaatschap van de RvR geldt 

onder de huidige statuten eveneens de EU-nationaliteitseis. Voor de RvT  

geldt nu geen nationaliteitseis. Om lid te kunnen zijn van de RvT dient te 

worden voldaan aan de eisen zoals neergelegd in artikel 13a van de huidige 

statuten; leden van de RvT dienen lid of aangeslotene te zijn en aldus -onder 

de huidige statuten- aan de EU nationaliteitseis te voldoen. Met het loslaten 

van de nationaliteitseis voor deelnemers geldt deze eis ook niet meer voor de 

leden van de RvT. Door Buma/Stemra wordt voorgesteld om de EER-

nationaliteitseis in te voeren voor de leden van de RvT. 

2. Het schrappen van de integriteitscommissie uit de statuten

Het voorstel de Commissie Integriteit te laten vervallen is ingegeven vanuit 

de governance wijziging in 2018. Voorheen had de Integriteitscommissie een 

adviserende rol bij het schorsen van een bestuurslid in het bestuur- 

directiemodel. Ook kon door een rechthebbende bij de Integriteitscommissie 
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worden geklaagd over een aanmerkelijke schending door een bestuurslid van 

de Gedragscode waarin bepalingen over onafhankelijkheid, integriteit,  

omgang met informatie en vertrouwelijkheid, professionaliteit, transparantie 

en verantwoording waren opgenomen. 

De huidige reglementen RvT en RvB bevatten bepalingen over integriteit, 

onafhankelijkheid, vertrouwelijke informatie en tegenstrijdig belangen in 

afwachting van een sectorbrede integriteitsregeling van VOICE. 

Voor klachten van rechthebbenden over leden van de RvB en RvT is tot aan 

de invoering van de VOICE regeling een tussenoplossing bedacht die op de 

website van Buma/Stemra wordt gepubliceerd. Hiermee is volgens Buma 

Stemra voldoende voorzien in mogelijkheden  integriteitsschendingen aan de 

orde te stellen.  

3. De aanduiding van de Wet toezicht

Deze wijziging is van tekstuele aard en dient ter verduidelijking van de 

aanduiding van de huidige Wet toezicht in de statuten van Buma en Stemra. 

Beoordeling van het verzoek 

Wijziging lidmaatschapsvoorwaarden 

Artikel 2d, derde lid, van de Wet toezicht cbo’s bepaalt dat de ALV /VvA 

beslist over wijzigingen in de lidmaatschapsvoorwaarden, voor zover die 

voorwaarden niet in de statuten worden geregeld. Bij Buma en Stemra zijn 

de voorwaarden voor lidmaatschap in de statuten geregeld. De ALV en VvA 

zijn statutair aangewezen als de organen die besluiten over het wijzigen van 

de statuten (artikel 31 van de statuten Buma en Stemra). 

De wijziging van de  lidmaatschapsvoorwaarden is ingegeven door de Brexit 

waardoor, bij ongewijzigde lidmaatschapsvoorwaarden, ingezetenen van het 

Verenigd Koninkrijk geen lid meer kunnen zijn van Buma en zich niet meer 

kunnen aansluiten bij Stemra. Dit is een ongewenst gevolg van de Brexit 

waarvoor Buma en Stemra een oplossing hebben gevonden in het loslaten 

van het EU-nationaliteitsvereiste voor het lidmaatschap bij Buma en Stemra. 

Het College begrijpt dat deze wijziging noodzakelijk is om rechthebbenden bij 

Buma en Stemra aangesloten te houden. Het vervangen van de EU- 

nationaliteitseis voor de EER-nationaliteitseis voor lidmaatschap van de RvR 

en het introduceren van deze EER-nationaliteitseis voor lidmaatschap van de 

RvT is naar het oordeel van het CvTA een begrijpelijke wijziging als gevolg van 

het willen behouden van de ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk als 

leden /aangeslotenen bij Buma en Stemra. 
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De leden en aangeslotenen bij Buma en Stemra hebben ingestemd met het 

voorstel de EU nationaliteitseis te schrappen voor het lidmaatschap / 

aangesloten zijn bij Buma en Stemra. Door deze wijziging behouden  

ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk hun stemrecht als lid/ aangeslotene 

bij Buma en Stemra. Ook is door de leden/aangeslotenen ingestemd met het 

voorstel voor het vervangen van de EU- nationaliteitseis voor de EER – 

nationaliteitseis als voorwaarde voor het lidmaatschap van de RvR.1 

Daarnaast is op 26 augustus 2020 ingestemd met het stellen van de EER- 

nationaliteitseis als voorwaarde om voor het lidmaatschap van de RvT  in 

aanmerking te komen. Deze eis geldt niet met betrekking tot de leden die als 

onafhankelijk lid van de RvT worden benoemd. 

Schrappen Integriteitscommissie  

Met het wijzigen van de governance is de rol van de Commissie Integriteit 

komen te vervallen. Het doel van deze Commissie (het aan de orde stellen 

van integriteitschendingen) is naar het oordeel van het CvTA voldoende tot 

uitdrukking is gebracht in de van toepassing verklaarde reglementen van 

VOICE (vermoeden van misstand regeling), in de reglementen van de RvT en 

de RvB en de klachtenregeling van Buma Stemra zoals op de website van 

Buma Stemra gepubliceerd.  

De leden /aangeslotenen bij Buma en Stemra hebben op 26 augustus 2020 

ingestemd met deze voorgestelde wijziging. 

Aanduiding Wet toezicht  

Dit betreft een tekstuele wijziging ter verduidelijking van de aanduiding van 

de huidige Wet toezicht in de statuten van Buma en Stemra. Het CvTA heeft 

geen bezwaar tegen deze wijziging in de statuten van Buma en Stemra. Ook 

de leden en aangeslotenen van Buma en Stemra hebben ingestemd met deze 

wijziging. 

Conclusie 

Het besluiten tot wijziging van de statuten is aan de ALV /VvA; deze besluiten 

kunnen worden genomen met een twee/derde meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste  vijftig leden 

aanwezig zijn. 

1 De EER, de Europese Economische Ruimte bestaat uit alle 27 EU landen plus Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein 
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Tijdens de ALV op 26 augustus 2020 was het vereiste quorum voor 

besluitvorming aanwezig en hebben de leden en aangeslotenen ingestemd 

met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Buma en Stemra. 

Het CvTA heeft daarmee geconstateerd dat het besluit tot wijziging van de 

statuten van Buma en Stemra aan de formele statutaire  

besluitvormingsvereisten voldoet en heeft inhoudelijk geen bezwaren tegen 

de wijzigingen. De wijzigingen van de statuten zijn daarmee goedgekeurd, zij 

het onder voorbehoud van de hiernavolgende opmerking:  

Het CvTA wijst Buma Stemra op een aantal niet doorgevoerde aanpassingen 

in verwijzingen in de statuten naar aanleiding van de voorgestelde 

wijzigingen. Het gaat daarbij om verwijzingen naar vervallen of toegevoegde 

onderdelen in de artikelen 7, 7a, 7b, 8, 9,11 en 12. Ook lijkt een artikel 

20.a.lid 6 te ontbreken/ te zijn vervallen in de voorgestelde statuten van

Buma. Naar dit artikel wordt verderop in de statuten van Buma namelijk

diverse keren verwezen. Het CvTA adviseert Buma Stemra de voorgestelde

wijzigingen en verwijzingen in de statuten van Buma en Stemra nog een keer

aandachtig door te lopen.

Besluit 

De voorgelegde wijzigingen van de statuten van Vereniging Buma en 

Stichting Stemra zijn goedgekeurd onder het voorbehoud als gemaakt in 

bovengenoemde opmerking met betrekking tot onjuiste verwijzingen. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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  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, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW 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. 


