
 

 

Bijlage 4 

 
Profielschets: Niet-onafhankelijk lid Raad van Toezicht 

Buma/Stemra 

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17 februari 2020. 

 
1. De Algemene Profielschets van de RvT van Buma/Stemra is het kader voor de profielschets voor 

niet-onafhankelijk lid van de RvT. De Algemene Profielschets geldt onverkort voor de niet- 

onafhankelijke leden van de RvT. 

 
2. In het bijzonder moet elk lid van de RvT: 

• affiniteit hebben met- en passen bij de voor de RvT beschreven "Taak van de RvT en 

collegiaal toezicht" en "Achtergrond" als vermeld in de Profielschets Buma/Stemra Raad van 

Toezicht onder punt B en C. 

• voldoen aan de “Algemene competenties leden RvT” als vermeld in de Profielschets 

Buma/Stemra Raad van Toezicht onder punt D en E. 

• voldoen aan de eisen “Onverenigbaarheid/ belangenverstrengeling” als vermeld in de 

profielschets Buma/Stemra Raad van Toezicht onder punt F. 

• zich bij de vervulling van zijn taak richten naar het belang van Buma/Stemra en de met 

Buma/Stemra verbonden onderneming of organisatie en wegen daartoe de in aanmerking 

komende belangen van bij Buma/Stemra betrokken belanghebbenden (stakeholders) af, 

onafhankelijk van de nominerende beroepsgroep of kwaliteitszetel. 

 
3. Specifieke statutaire vereisten voor niet-onafhankelijke leden van de RvT uit de kring van 

rechthebbenden als bedoeld in artikel 13.3.a en b. van de statuten van Buma/Stemra zijn: 

a. Een niet-onafhankelijk lid van de RvT moet te kwalificeren zijn als componist/tekstdichter, 

dan wel als muziekuitgever zoals omschreven in de statuten van Buma/Stemra. 

b. Een niet onafhankelijk lid van de RvT moet gedurende tenminste vijf aaneengesloten jaren 

een exploitatiecontract hebben met Buma/Stemra, conform de voorwaarden omschreven in 

de statuten van Buma/Stemra. 

c. Een niet-onafhankelijk lid van de RvT moet tenminste een bepaalde professionele 

Buma/Stemra omzet genereren conform de statuten van Buma/Stemra (auteurs gemiddeld 

€ 1.416,- p/j. (2023) gedurende de afgelopen 3 aaneengesloten kalenderjaren waarbij zowel 

inkomsten zijn verkregen uit het exploitatiecontract met de Buma als uit het 

exploitatiecontract met Stemra en uitgevers gemiddeld € 14.160,- p/j. (2023) gedurende de 

afgelopen 3 aaneengesloten kalenderjaren, waarbij zowel inkomsten zijn verkregen uit het 

exploitatiecontract met Buma als uit het exploitatiecontract met de Stemra). 

d. Een componist of tekstdichter moet Buma/Stemra inkomsten hebben uit hoofde van 

hoofdzakelijk eigen auteurschap1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Voorbeelden: bij een auteur die een eigen uitgever is horen de uitgeversinkomsten er ook bij. Inkomsten van uitgeven van werken van 

anderen tellen niet mee. 


