Profielschets:

Raad van Rechthebbenden
Buma/Stemra

als bedoeld in art. 20a lid 9 Statuten Buma en Stemra. Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 17
februari 2020 en goedgekeurd door de Raad van Rechthebbenden op 12 februari 2020.
A.

Samenstelling Raad van Rechthebbenden

1.

De Raad van Rechthebbenden (RvR) bestaat uit ten minste twaalf en ten hoogste dertien leden.
Twaalf personen worden uit en door de leden benoemd. Acht leden van de RvR zijn deelnemers
die auteur zijn en voldoen aan alle eisen als genoemd in artikel 20a.3 sub a statuten
Buma/Stemra. Vier leden van de RvR zijn deelnemers die of uitgever zijn als bedoeld in artikel 8
lid 1, of een leidinggevende functie hebben als bedoeld in artikel 9 lid 1 van de statuten van
Buma/Stemra en voldoen aan alle eisen als genoemd in artikel 20a.3 sub b van de statuten van
Buma/Stemra. Een dertiende onafhankelijke persoon kan door de RvR tot lid van de RvR worden
benoemd op grond van artikel 20c lid 2 van de statuten van Buma/Stemra.

2.

De vertegenwoordiging van de verschillende categorieën in de RvR dient billijk en evenwichtig te
zijn en de RvR moet als orgaan voldoende representatief zijn. De samenstelling van de RvR vindt
plaats op basis van kandidaatstelling ex artikel 20a.5 en 20a.6 van de statuten van
Buma/Stemra. Kandidaten moeten voldoen aan de in de statuten, het verkiezingsreglement en
deze profielschets gestelde vereisten.

3.

De leden van de RvR worden benoemd voor vier jaren en treden af volgens een door de Raad
van Toezicht op te maken rooster. Aftredende leden van de RvR zijn terstond, doch slechts één
maal herkiesbaar. Het rooster van aftreden staat gepubliceerd op de website van Buma/Stemra.

4.

De samenstelling van de RvR moet zo veel mogelijk in lijn zijn met de normen en bepalingen van
de hedendaagse governance, zoals: voldoende onafhankelijkheid en diversiteit (qua geslacht,
achtergrond, deskundigheid e.d.).

5.

De RvR beschikt als geheel over de volgende competenties:
- organisatorische kennis;
- integriteit;
- kennis van de (internationale) muziekwereld en het auteursrecht;
- kunnen fungeren als een klankbord voor de leden/aangeslotenen;
- kennis van cultuur en repartitie van gelden; en
- voldoende beschikbaarheid.

B.

Profielschets individuele leden Raad van Rechthebbenden

6.

De leden van de RvR richten zich bij hun functioneren mede op het belang van Buma/Stemra en
de met haar verbonden onderneming en beschikken over de volgende eigenschappen:
integriteit en verantwoordelijkheid;
kennis van de (internationale) muziekwereld en het auteursrecht;
goed ingevoerd bij zijn/haar achterban;
ervaring bij besluitvormingsprocessen; en
voldoende beschikbaarheid.

7.

Een (kandidaat) lid van de RvR moet tenminste aan Buma/Stemra inkomsten hebben genoten;
auteurs gemiddeld € 580,- p/j. en
uitgevers gemiddeld € 5.800,- p/j
gedurende de afgelopen 3 aaneengesloten jaren zie statuten.
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8.

Een (kandidaat) lid van de raad van rechthebbenden mag géén RvT-lid, bestuurslid of
werknemer zijn van:
a. Stichting Buma Cultuur
b. Stichting Sociaal Fonds Buma of van een soortgelijke geld ontvangende instelling1

9.

a.
b.

C.

Het lidmaatschap van de RvR is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van
Toezicht van Buma/Stemra of het Bestuur van Buma/Stemra.
Een persoon die lid is geweest van de Raad van Toezicht kan gedurende twee jaar (2x 365
dagen) na aftreden uit de Raad van Toezicht géén lid worden van de RvR. Eventuele
voordrachten kunnen wel voor die tijd plaatsvinden, maar een benoeming treedt pas in
werking na verloop van de hiervoor genoemde twee jaar.

Taak van de raad van rechthebbenden

10. De RvR is dé belangenbehartiger van de leden en aangeslotenen van Buma/Stemra.
11. De RvR is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden/aangeslotenen
wordt gekozen.
12. De RvR heeft als taak (i) het adviseren van het bestuur en de Raad van Toezicht van
Buma/Stemra en (ii) voorbereiden van de besluitvorming op de ledenvergadering/ vergadering
van aangeslotenen.
13. De RvR dient zich als team op te stellen vanuit het beginsel van collectiviteit. De leden van de
RvR dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben.

--//--
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De raad van rechthebbenden gaat ook veel over sociaal culturele belangen en onderw erpen en een lid van de raad van
rechthebbenden zou bijvoorbeeld zow el aan de aanvraag beoordelende als de subsidie ontvangende kant kunnen fungeren
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