
Statuten Stichting Buma Cultuur 
2014 

 

S T A T U T E N 
 
Begripsomschrijvingen. 
Artikel 1. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
a. Buma: de Vereniging Buma, statutair gevestigd te Amstelveen; 
b. Stemra: de Stichting Stemra, statutair gevestigd te Amstelveen; 
c. auteur: de natuurlijke persoon die de hoedanigheid van componist en/of tekstdichter bezit; 
d. uitgever: een door een natuurlijke persoon gedreven eenmanszaak die de economische functie 

van muziekuitgever vervult; 
e. uitgeversbedrijf: een door en/of voor rekening van meerdere natuurlijke personen of door een 

rechtspersoon gedreven bedrijf dat de economische functie van muziekuitgever vervult; 
f. deelnemer: een deelnemer van Buma; 
g. Buma-beroepsverenigingen: beroepsverenigingen die bij Buma/Stemra gerechtigd zijn om 

kandidaten te stellen bij de Buma/Stemra-bestuursverkiezingen; 
h. NMUV: de vereniging: Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging, statutair gevestigd te Hilversum; 
i. VMN: de vereniging: Vereniging van Muziekhandelaren en Uitgevers in Nederland, statutair 

gevestigd te Amsterdam; 
j. directie: orgaan als bedoeld in artikel 12, bestaande uit één of meer directieleden; 
k. schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het 

bericht leesbaar en reproduceerbaar is. 
 
Naam en zetel. 
Artikel 2. 
1. De stichting draagt de naam: Stichting BUMA Cultuur. 

Zij kan tevens handelen onder de naam “Conamus”. 
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. 
 
Doel. 
Artikel 3. 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. het cultuurbeleid van Buma mede vorm te geven en uit te voeren; 
b. het tot stand brengen en propageren van muziekwerken en hiermee verbonden culturele 

uitingen, behorende tot de Nederlandse muziek. Het accent ligt op auteursrechtelijk beschermde 
werken; 

c. het doen uitvoeren en uitzenden en distribueren, niet alleen hier te lande, maar ook in het 
buitenland, van muziekwerken als sub b bedoeld, 

alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt in de breedste zin des woords. 
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 
a. het leggen en onderhouden van contact met binnen- en buitenlandse organisaties, die zich 

toeleggen op de exploitatie van radio-, televisie en/of alle andere digitale zend- of 
verspreidingswijzen en de samenstelling van uit te zenden programma’s; 

b. het onderhouden van contact met de binnen- en buitenlandse audiovisuele producenten, 
alsmede met uitgevers van muziek; 

c. het onderhouden van contact met de binnen- en buitenlandse pers; 
d. het onderhouden van contact met de binnen- en buitenlandse gebruikers/afnemers van muziek; 
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e. het uitschrijven of mede organiseren van wedstrijden en prijsvragen; 
f. het produceren van beeld- en/of geluidsdragers voor publiciteits- en/of propagandadoeleinden 

en/of het verlenen van steun bij het produceren daarvan; 
g. het inrichten van tentoonstellingen of het verlenen van steun bij de inrichting van 

tentoonstellingen door derden; 
h. alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van het doel van de stichting bevorderlijk 

kunnen zijn. 
 
Geldmiddelen. 
Artikel 4. 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: 
- het stichtingskapitaal; 
- dotaties van Buma; 
- subsidies van overheidswege; 
- subsidies van instellingen, die het doel van de stichting wensen te bevorderen; 
- giften, donaties, schenkingen, legaten en testamentaire makingen; 
- gekweekte rente; 
- de opbrengst van publicaties of andere activiteiten van de stichting; 
- alle andere wettig verkregen inkomsten. 
 
Bestuur: samenstelling. 
Artikel 5. 
1. Het bestuur bestaat uit een door  het bestuur vast te stellen aantal van zeven (7) bestuurders. 
 Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.  
2. In het bestuur worden onderscheiden de functies van: 
a.  voorzitter; 
 b. secretaris; en 
 c. penningmeester. 
3. Het bestuur benoemt uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
4. Het bestuur stelt als onderdeel van het jaarlijks aan te bieden budget  
 - overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 - de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden 

van de bestuurders vast.  
 
Bestuur: benoeming. 
Artikel 6. 
1.  Een bestuurder van de stichting kan niet tegelijkertijd zitting hebben in een bestuur of ander 

orgaan (onder andere ledenraad, toezichtorgaan) van: 
a. Buma of Stemra of een andere collectieve beheersorganisatie, of werknemer zijn van een 

collectieve beheersorganisatie. 
b. een belangenbehartigingsorganisatie voor auteurs- en/of naburige rechten, tenzij deze 

organisatie er specifiek voor Buma leden/rechthebbenden is, of werknemer zijn van bedoelde 
organisatie. 

2. Voor de samenstelling van het bestuur wordt door het bestuur een profielschets opgemaakt, 
waarin onder meer rekening wordt gehouden met de vier in artikel 6 lid 4 (i) genoemde 
categorieën. De profielschets voor het bestuur wordt openbaar gemaakt op de website van de 
stichting.  
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3. Bestuurders worden benoemd in de ledenvergadering van Buma door aanwezige stemgerechtigde 
leden van Buma op de wijze als hierna in de leden 10 en 11 vermeld. 

4. Van het bestuur maken deel uit: 
 (i) vier (4) auteurs die deelnemer zijn of die auteur zijn van een vennootschap die deelnemer is,  
 en wel één (1) auteur uit elk van de volgende vier (4) categorieën: 
 - ernstig; 
 - multimedia; 
 - pop; en 
 - algemeen; geen concrete categorie (vrije zetel); 
 (ii) drie (3) personen die deelnemer-uitgever zijn of een leidinggevende functie vervullen in een 

uitgeversbedrijf dat deelnemer is. 
5. Een auteur die lid is van Buma kan tot bestuurder van de stichting benoemd worden indien de 

auteur of zijn vennootschap :  
 a. uit hoofde van het exploitatiecontract met Buma aan inkomsten een bedrag van gemiddeld ten 

minste duizend negentig euro (EUR 1.090,00) per jaar heeft genoten gedurende de afgelopen drie 
(3) aaneengesloten gehele kalenderjaren;  

 b. gedurende ten minste vijf (5) aaneengesloten gehele kalenderjaren een exploitatiecontract met 
Buma heeft gesloten;  

 c. inzake de categorieën ernstig, multimedia of pop een schriftelijke verklaring afgeeft dat hij of 
zijn vennootschap meer dan vijftig procent (50%) van zijn inkomsten uit hoofde van zijn 
exploitatiecontract met Buma genereert middels activiteiten die aangemerkt kunnen worden als 
vallend onder de categorie van de zetel waarvoor hij zich kandidaat stelt. Deze verklaring zal 
gearchiveerd worden bij  de door Buma aangewezen notaris. 

6. Een uitgever die lid is van Buma of een door een uitgever aangemeld leidinggevend functionaris 
die lid is van Buma kunnen tot bestuurder van de stichting benoemd worden, indien de uitgever 
of het uitgeversbedrijf dat de leidinggevend functionaris als lid van Buma heeft aangemeld  

 a. uit hoofde van het exploitatiecontract met Buma aan inkomsten een bedrag van gemiddeld ten 
minste tienduizend negenhonderd euro (EUR 10.900,00) per jaar heeft genoten, althans het door 
Buma gehanteerde jaarlijks te indexeren bedrag, gedurende de afgelopen drie (3) aaneengesloten 
gehele kalenderjaren; 

 b. gedurende ten minste vijf (5) aaneengesloten gehele kalenderjaren een exploitatiecontract ten 
aanzien van alle, maar tenminste vijftig (50) oorspronkelijke werken, ter zake waarvan de uitgever 
respectievelijk het uitgeverbedrijf krachtens een rechtstreekse rechtsverhouding met een auteur 
of zijn rechtverkrijgende tot uitgave is overgegaan, met Buma heeft gesloten. 

7. De benoeming van de bestuurders geschiedt als volgt: 
a. met betrekking tot elk van de in lid 4 (i) genoemde vier (4) bestuursplaatsen voor auteurs kunnen 

de Buma-beroepsverenigingen als bedoeld in artikel 1 sub g elk één kandidaat per genoemde 
categorie (ernstig, multimedia, pop respectievelijk algemeen) stellen; 

 b. met betrekking tot elk van de in lid 4 (ii) genoemde drie (3) bestuursplaatsen voor uitgevers 
kunnen NMUV en VMN elk één kandidaat stellen. 

8. Voorts kunnen per vacature schriftelijk kandidaten worden gesteld door  
 deelnemers, mits iedere schriftelijke kandidaatstelling door ten minste  
 tien deelnemers leesbaar ondertekend is en dit geschiedt met  
 inachtneming van de overige bepalingen van deze statuten. 
9. Een kandidaatstelling is pas geldig na de ontvangst door de directie van een schriftelijke 

bereidverklaring van de kandidaat, alsmede: 
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 (i) ingeval van benoeming van een bestuurder-auteur:  
 a. indien hij of zijn vennootschap uit hoofde van het exploitatiecontract met Buma aan inkomsten 

een bedrag van gemiddeld ten minste duizend negentig euro (EUR 1.090,00) per jaar heeft 
genoten, althans het door Buma gehanteerde jaarlijks te indexeren bedrag, gedurende de 
afgelopen drie (3) aaneengesloten gehele kalenderjaren; en 

 b. een schriftelijke verklaring afgeeft dat hij of zijn vennootschap meer dan vijftig procent (50%) 
van de inkomsten uit hoofde van  het exploitatiecontract met Buma genereert middels activiteiten 
die aangemerkt kunnen worden als vallend onder de categorie van de zetel ernstig, multimedia of 
pop waarvoor hij zich kandidaat stelt. Deze verklaring zal gearchiveerd worden bij de door Buma 
aangewezen notaris; 

 (ii) ingeval van een bestuurder-uitgever: 
 indien de uitgever of het aanmeldende uitgeversbedrijf uit hoofde van het exploitatiecontract met 

Buma aan inkomsten een bedrag van gemiddeld ten minste tienduizend negenhonderd euro (EUR 
10.900,00) per jaar heeft genoten, althans het door Buma gehanteerde jaarlijks te indexeren 
bedrag, gedurende de afgelopen drie (3) aaneengesloten gehele kalenderjaren.  

10. De in lid 4 (i) bedoelde bestuurders worden in de ledenvergadering van Buma gekozen door de 
aanwezige stemgerechtigde auteursleden (inclusief auteurs van vennootschappen) van Buma. 

 Ieder die bevoegd is aan de stemming deel te nemen heeft één stem. 
11. De in lid 4 (ii) bedoelde bestuurders worden in de ledenvergadering van Buma gekozen door de 

aanwezige stemgerechtigde uitgeversleden van Buma. 
 Ieder die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, brengt evenveel stemmen uit als het aantal 

keren dat het gemiddelde per kalenderjaar ontvangen bedrag dat hij, dan wel het uitgeversbedrijf 
dat hem voor de hoedanigheid van lid van Buma heeft aangemeld, over de drie kalenderjaren, 
onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de stemming plaatsvindt, van Buma uit hoofde van 
het exploitatiecontract heeft ontvangen, deelbaar is door drieënveertig duizend zeshonderd euro 
(EUR 43.600.00), althans het door Buma gehanteerde jaarlijks te indexeren bedrag, zulks met een 
maximum van tien, met dien verstande dat wanneer bedoeld bedrag ligt tussen tweeduizend 
zevenhonderd vijfentwintig euro (EUR 2.725,00) en drieënveertig duizend zeshonderd euro (EUR 
43.600.00), althans het door Buma gehanteerde jaarlijks te indexeren bedrag, het lid van Buma 
één stem uitbrengt. 

 Het bestuur verzoekt het bestuur van Buma ieder jaar in de maand januari mede te delen hoeveel 
stemmen ieder lid van Buma, als hiervoor bedoeld, gedurende dat jaar bij bestuursverkiezingen 
kan uitbrengen. 

12. Herverkiezing van bestuurders geschiedt met inachtneming van alle bepalingen van deze 
statuten. 

 
Bestuur: convocatie ledenvergadering van Buma. 
Artikel 7. 
1. Het bestuur van de stichting nodigt ten minste tien (10) weken voor de datum van de 

ledenvergadering van Buma waarin over het vervullen van één of meer vacatures in het bestuur 
van de stichting moet worden beslist, de in aanmerking komende organisaties, als bedoeld in 
artikel 6, schriftelijk uit kandidaten voor te dragen. 

2. De schriftelijke voordrachten, als bedoeld in lid 1, moeten uiterlijk acht (8) weken voor de datum 
van de desbetreffende ledenvergadering van Buma door het bestuur zijn ontvangen, die deze 
onverwijld ter kennisneming aanbiedt aan het bestuur van Buma. 
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3. Het bestuur van de stichting verzoekt het bestuur van Buma om in de convocatie van de 
ledenvergadering van Buma de namen van de voorgedragen kandidaten aan de leden en 
deelnemers van Buma mede te delen, alsmede op welke wijze kandidaten kunnen worden 
gesteld. 

4. De schriftelijke kandidaatstellingen, als bedoeld in artikel 6 lid 8, moeten uiterlijk vier (4) weken 
voor de datum van de desbetreffende ledenvergadering van Buma door het bestuur zijn 
ontvangen. 

5. Wanneer geen van de in artikel 6 lid 7 bedoelde beroepsverenigingen conform de statuten een 
voordracht heeft ingediend en er ook niet conform de statuten één of meer kandidaten door 
deelnemers  van Buma zijn gesteld, benoemt het bestuur van de stichting voor de desbetreffende 
vacature twee kandidaten. 

 
Bestuur: rooster, tussentijdse vacatures, defungeren. 
Artikel 8. 
1. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.  
 Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 

afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch slechts één maal, herbenoembaar.  
2. In tussentijds ontstane vacatures kan tijdelijk worden voorzien door het bestuur. Het bestuur kan 

een tijdelijk bestuurder benoemen: 
 a. ingeval de bestuurder wiens bestuurslidmaatschap tussentijds is geëindigd, destijds door een 

bepaalde beroepsvereniging kandidaat was gesteld: uit een bindende voordracht met een 
tussentijdse kandidaat van die beroepsvereniging. Aan de bindende voordracht kan het bindende 
karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen 
genomen bestuursbesluit; 

 b. ingeval de bestuurder wiens bestuurslidmaatschap tussentijds is geëindigd, destijds door tien 
deelnemers van Buma kandidaat was gesteld als bedoeld in artikel 6 lid 8 - dan wel door het 
bestuur zelf was benoemd overeenkomstig artikel 7 lid 5 - nadat door het bestuur met de tien 
leden van Buma die de desbetreffende bestuurder destijds kandidaat hadden gesteld 
respectievelijk met de beroepsverenigingen overleg is gepleegd over een tussentijdse kandidaat. 

 Op de benoeming van tijdelijke bestuurders is het bepaalde in artikel 6 leden 5 en 6 van 
overeenkomstige toepassing. 

3. In tussentijds ontstane vacatures wordt definitief voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering 
van Buma waarop aan alle bepalingen van deze statuten inzake de benoeming van bestuurders 
kan worden voldaan.  

4. De tijdelijke bestuurder treedt af op de in lid 3 bedoelde eerstvolgende ledenvergadering van 
Buma waarop aan alle bepalingen van deze statuten inzake de benoeming van gewone 
bestuurders kan worden voldaan. 

5. De voor gewone bestuurders geldende hoedanigheden en de voor de samenstelling van het 
bestuur geldende vereisten zijn onverkort van toepassing op de benoeming van tijdelijke 
bestuurders.  

6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. 
7. Ingeval van te verwachten belet van langere duur van één (of meer) van de leden van het bestuur 

van de stichting kan het bestuur, op analoge wijze aan artikel 8 lid 2 sub a en b van deze statuten, 
voor de duur van het belet en met inachtneming van het bepaalde onder artikel 8 lid 2 b  een 
persoon aanwijzen die het bestuur in de vervulling van haar taak bijstaat. Deze aangewezen 
persoon is slechts waarnemer en heeft geen formeel stemrecht.  
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8. Na een periode van negen (9) maanden van belet ontstaat een tussentijdse vacature. Invulling van 
deze tussentijdse vacature vindt plaats op analoge wijze aan artikel 8 lid 2 tot en met 5 van deze 
statuten. De persoon genoemd onder artikel 8 lid 2 sub a blijft waarnemer tot het moment dat de 
vacature is ingevuld. 

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, defungeert een bestuurder: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in lid 4 bedoelde rooster van aftreden; 
 c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen 

verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, of doordat ten 
aanzien van hem een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt; 

 d. doordat hij lid wordt van een orgaan van Buma casu quo Stemra; 
 e. door ontslag door de ledenvergadering van Buma op voordracht van het bestuur of van dertig 

leden van Buma of een zodanig aantal van alle leden van Buma als bevoegd is tot het uitbrengen 
van één/tiende gedeelte van de stemmen in een ledenvergadering van Buma; voor zulk een 
ontslagbesluit is ten minste een drie/vierde meerderheid van de in de vergadering uitgebrachte 
stemmen vereist. 

 
Bestuur: taken en bevoegdheden. 
Artikel 9. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, 
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

 
Bestuur: vertegenwoordiging. 
Artikel 10. 
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.  
 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris 

of de penningmeester.  
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van (doorlopende) volmacht aan één of meer 

bestuurders of derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

 
Bestuur: besluitvorming. 
Artikel 11. 
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden steeds wanneer de voorzitter of drie andere 

bestuurders of de directie een vergadering bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar. 
2. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of drie andere bestuurders, of 

door de secretaris namens die persoon respectievelijk die personen. De bijeenroeping tot een 
bestuursvergadering geschiedt door middel van een schriftelijke oproeping ten minste zeven (7) 
dagen tevoren, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Indien de oproeping niet 
schriftelijk heeft plaatsgevonden, of indien een te behandelen onderwerp niet in de oproeping is 
opgenomen of indien de oproepingstermijn korter is dan zeven dagen, kan het bestuur 
desondanks geldige besluiten nemen, indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig zijn en 
niemand van hen zich tegen het nemen van het desbetreffende besluit verzet. 
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3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse bepaald door degene die de oproeping 
doet. 

4. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en 
degenen die door de aanwezige bestuurders tot de vergadering zijn toegelaten.  

5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
 Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste vier bestuurders 

fysiek aanwezig zijn.  
 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten 

genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen ingeval van benoeming van 
personen zal door loting worden vastgesteld wie is benoemd; bij staking van stemmen omtrent 
andere voorstellen, heeft de voorzitter een beslissende stem. 

6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling. De voorzitter kan echter beslissen dat 
een besluit zal worden genomen bij geheime stemming. Een geheime stemming geschiedt bij 
ongetekende gesloten briefjes. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; indien deze afwezig is voorzien de aanwezige 
bestuurders zelf in de leiding van de vergadering.  

8. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgemaakt door de secretaris, of door een 
daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden vastgesteld in de volgende 
vergadering en zullen ten blijke daarvan worden getekend door degenen, die in de vergadering als 
voorzitter en notulist hebben gefungeerd. 

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in 
de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen, zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet 
tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten en ten minste vier bestuurders het besluit 
tekenen. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich 
schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt 
door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering ter informatie zal 
passeren  en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering 
ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid 
bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. 

 
Directie. 
Artikel 12. 
1. Het bestuur kan een directie aanstellen, bestaande uit één  of meer personen, die worden 

benoemd en ontslagen door het bestuur. 
2. De directie is belast met de taken die haar door het bestuur worden opgedragen. De directie is 

verantwoording schuldig aan het bestuur. 
3. De directie is verplicht alle voor de uitoefening van de bestuurstaken noodzakelijke gegevens ter 

kennis van het bestuur te brengen. Voorts is de directie verplicht alle op het beheer van het 
bureau betrekking hebbende gegevens die door het bestuur worden verlangd, aan het bestuur ter 
kennis te brengen. 

 
Begroting. 
Artikel 13. 
1. Het bestuur stelt ieder jaar, en ten minste vóór [vijftien december van het voorgaande boekjaar] 

een begroting op. De begroting waarin de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de 
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bestuurders en de directieleden van de stichting zijn verwerkt bevat in elk geval de strategische 
planning en het beleid ten aanzien van financiën.  

2. Het bestuur zal de door haar opgestelde begroting uiterlijk [vijftien december van het voorgaande 
boekjaar] ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur van Buma. 

3. Een goedgekeurde begroting kan slechts worden gewijzigd met goedkeuring van het bestuur van 
Buma. 

 
Boekjaar en jaarrekening. 
Artikel 14. 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de 

werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en 
een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. 

4. Het bestuur benoemt een registeraccountant, die de door het bestuur opgemaakte jaarrekening 
onderzoekt en daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. 

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 6 bepaalde. 

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en 
staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en 
bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en 
deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 

 
Reglementen. 
Artikel 15. 
1. Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, 

die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 
2. Een reglement mag niet in strijd met de wet of deze statuten zijn. 
3. Het bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of te beëindigen. 
 
Statutenwijziging. 
Artikel 16. 
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van 

de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de 
orde is, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering 
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan [twee] en niet later dan [vier] weken na de eerste 
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders doch met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 5 
tweede volzin rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde 
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was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen. 

3. Indien een statutenwijziging gevolgen heeft of wijzigingen inhoudt voor: 
 a. de wijze waarop bestuurders van de stichting worden benoemd, geschorst of ontslagen; of 
 b. wijzigingen aanbrengt in artikel 13 (begroting), 
 dan behoeft het besluit tot statutenwijziging de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het 

bestuur van Buma. 
4. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient 

een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te 
worden gevoegd. 

5. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. 

 
Ontbinding. 
Artikel 17. 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van 

overeenkomstige toepassing. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van het bestuur van Buma. 

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, 
welke bestemming in overeenstemming moet zijn met het doel van de stichting. 

4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de 

ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de 
door de vereffenaars aangewezen persoon. 

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing. 

 


