
Procedure vrije zetel Audio Raad van Rechthebbenden NORMA 2021 

Een aangeslotene bij NORMA kan zich kandidaatstellen voor de vrije zetel.  

Waar moet een kandidaat aan voldoen? 

De kandidaat beoefent een discipline op het gebied van audio (musiceren, zingen e.d.) 

De kandidaat heeft in de jaren 2018 t/m 2020 in totaal ten minste €100,-  netto aan 

rechtenvergoedingen ontvangen van NORMA. Met netto wordt bedoeld: de vergoeding na aftrek van 

de kosteninhouding, de aftrek van sociaal culturele gelden en eventueel btw. Oftewel: het bedrag dat 

de kandidaat daadwerkelijk op de rekening krijgt gestort. 

De kandidaat moet twintig steunbetuigingen van andere NORMA aangeslotenen kunnen overleggen 

(zie verder hieronder). 

De kandidaat voldoet aan de profielschets van de Raad van Rechthebbenden. 

De kandidaat voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Reglement Raad van Rechthebbenden. 

Daarin zijn onder meer eisen opgenomen ten aanzien van onafhankelijkheid en potentiele 

belangenverstrengeling, zie bijvoorbeeld artikel 3.5 en 9.4 van het Reglement Raad van 

Rechthebbenden. 

Waar moet een ondersteunende aangeslotene aan voldoen? 

Er kan alleen ondersteund worden door een andere aangeslotene, die in de jaren 2018 t/m 2020 in 

totaal ten minste €100,- netto aan rechtenvergoedingen van NORMA heeft ontvangen.  

Een ondersteunende aangeslotene mag slechts één kandidaat ondersteunen en mag niet tevens zelf 

kandidaat zijn.   

Een ondersteunende aangeslotene mag niet werkzaam zijn bij NORMA en geen deel uitmaken van de 

Raad van Toezicht of Raad van Rechthebbenden van NORMA.  

Hoe stel je je kandidaat? 

De kandidaat stelt zich kandidaat door het overleggen aan NORMA van de navolgende documenten: 

- Een ingevuld formulier A met de kandidaatstelling c.q. bereidverklaring zitting te nemen in de Raad 

van Rechthebbenden. Hierin verklaart de kandidaat ook aan de profielschets en de eisen uit het 

Reglement Raad van Rechthebbenden te voldoen; 

- Een kort CV met motivering voor kandidaatstelling; 

- Een formulier B met de handtekeningen van 20 ondersteunende NORMA aangeslotenen, voorzien 

van NORMA nummer, waarin deze tevens verklaren aan de inkomenseis te voldoen.   

De formulieren A en B kunt u hier vinden.  

Na ontvangst van de formulieren, kunt u deze, samen met uw CV en motivatie, uiterlijk 1 februari 

2021 insturen naar rvrh@stichtingnorma.nl. Stukken die niet volledig zijn of niet tijdig zijn ontvangen, 

worden niet in behandeling genomen.  

NORMA behoudt zich het recht voor om te controleren of naar waarheid is verklaard, als daartoe 

aanleiding is.  

Hoe gaat het dan verder? 

Als een kandidaat volgens de Raad van Rechthebbenden voldoet aan alle formele vereisten, wordt hij 

of zij daarover geïnformeerd. Vervolgens worden op 10 februari 2021 de namen van kandidaten op 

de website van NORMA gepubliceerd. 
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