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Geachte heer de Wit, 

 

In reactie op uw brief van 23 april jl., waarin u verzoekt om goedkeuring van 

wijziging van de statuten van Buma en Stemra in verband met naamwijziging 

van beroepsverenigingen en implementatie van de EU-Richtlijn Collectief 

Beheer, wil ik u als volgt informeren. 

Het College heeft geen bezwaar tegen de wijziging van de statuten van Buma 

en Stemra in verband met de naamwijziging van beroepsverenigingen. 

Het College heeft eveneens geen bezwaar tegen het wijzigen van de statuten, 

zodat het bestuur gemandateerd is door de ledenraad (ALV) om reglementen 

in overeenstemming te brengen met rechtstreeks werkende (inter)nationale 

bepalingen in wettelijke regelingen en verdragen of om een reglement in 

overeenstemming te brengen met bindende aanwijzingen van wettelijke 

toezichthouders (artikel 29, lid 3 Buma en Stemra analoog). Het College geeft 

evenwel geen goedkeuring aan het bedoelde bestuursmandaat voor zover 

het gaat om reglementen in overeenstemming te brengen met rechtstreeks 

werkende resoluties van Cisac, Biem of soortgelijke overkoepelende 

internationale organisaties. Gelet op de vertegenwoordiging van het bestuur 

van Buma/Stemra in deze overkoepelende internationale organisaties, ziet 

het College hierin een ongewenste samenloop van belangen. Dat de ALV de  
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aanpassing van reglementen achteraf weer ongedaan kan maken doet 

hieraan niets af. Praktisch kan het bestuur van Buma/Stemra de reglementen 

aanpassen aan resoluties van overkoepelende internationale organisaties ook 

zonder statutenwijziging, door hieraan de voorwaarde te verbinden dat e.e.a. 

goedkeuring behoeft van de (eerstvolgende) ALV.  

Het College heeft geen bezwaar tegen de wijziging van de statuten op het 

punt van de strijdigheid met de wet (nieuw artikel 34) en het stemmen bij 

volmacht (artikel 24). 

Het College gaat vooralsnog niet akkoord met de statutenwijziging op het 

punt van het mandateren van het risicobeheerbeleid bij het bestuur. De EU-

Richtlijn (Artikel 8, lid 5f) schrijft voor dat de ALV tenminste besluit over het 

risicobeheerbeleid. Op grond van Artikel 8, lid 6 van de EU-Richtlijn kan de 

ALV onder andere het risicobeheerbeleid bij besluit of door middel van een 

bepaling in het statuut delegeren aan het orgaan dat de toezichtfunctie 

uitoefent. Het College beschouwt vooralsnog het bestuur van Buma/Stemra 

als het orgaan dat leiding geeft aan de Buma/Stemra organisatie, met als 

onderdeel hiervan het geven van opdrachten en het uitoefenen van toezicht 

op de directeur. Dit maakt het bestuur van Buma/Stemra evenwel nog geen 

toezichthouder conform de bepalingen van de EU-Richtlijn. In dat verband is 

bijvoorbeeld overweging 24 van de EU-Richtlijn van belang: 

[24) Leden moet worden toegestaan deel te nemen aan het permanente 

toezicht op de leiding van collectieve beheerorganisaties. Met dat oogmerk 

moeten deze organisaties over een voor hun organisatiestructuur geëigende 

toezichtfunctie beschikken en de leden toestaan te worden vertegenwoordigd 

in het orgaan dat die functie uitoefent. Afhankelijk van de 

organisatiestructuur van de collectieve beheerorganisatie kan de 

toezichtfunctie worden uitgeoefend door een apart orgaan, zoals een raad 

van commissarissen, of door sommige of alle leden van het bestuursorgaan 

die geen leiding geven aan de activiteiten van de collectieve 

beheerorganisatie.  

Door middel van een ‘one-tier board’ is het in opzet mogelijk in een bestuur 

zowel toezichthouders als bestuurders zitting te laten nemen, maar daarbij 

dient wel duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen uitvoerende en 

niet-uitvoerende bestuurders. Hiervan is in het Buma/Stemra bestuur naar 

oordeel van het College geen sprake.  

 



 
 

 

 

 
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
  

 

 

Overigens is het naar de mening van het College in de praktijk goed mogelijk 

dat de ALV het risicobeheerbeleid vaststelt en het bestuur (en directie) op 

basis van dit beleid verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, zodat tijdig 

kan worden ingegrepen bij onvoorziene risico’s. Het is vervolgens aan het 

bestuur om zich naar en in de ALV te verantwoorden over deze uitvoering, 

inclusief verantwoording waarom in voorkomende gevallen van dit beleid om 

moverende redenen is afgeweken.    

 

Hoogachtend, 

 

 

dr. V.L. Eiff 

Directeur CvTA 


