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Eesluit op verzoek tot goedkeuríng statuten stichting
Uitgeversorganisatie voor Ondenvijslícenties {afgesplitst

onderdeel PRN van Stichtíng pROl

Geachte

heerJ

op 24 september jl. heeft het college commentaar gegeven op een besluit
van wezenlijke invloed waarover stíchtíng pRo het college op 29 meí201g
informeerde, te weten de beslíssing van het pRo-bestuur tot de opsplitsing
van stichting PRo conform een door stichting pRo opgesteld plan van
aanpak.

volgens het plan van aanpak, waarmee is ingestemd door het bestuur van
stichting PRo, staat de sectie pRo Readerregeling Nederland (pRN) per 1

januari 2019 los van stichting pRo. conform deze planníng zijn aan het
College op 13 november jl. de conceptstatuten van de Stichting
uitgeve rsorgan isatie voor onderwijslicenties

( uvo) ter goedkeuríng
voorgelegd. Deze voorgelegde conceptstatuten sluiten zoveel mogelíjk aan
bij de bestaande statuten van stíchting pRo. De statuten van stichting pRo

zíjn op 12 februari 20L8 goedgekeurd door het College.

Stíchting UvO
Stichting uitgeversorganisatie voor onderwijslicenties (uvo) is de
uitgeversorganisatíe voor onderwijslícenties. De stichting heeft ten doel,
zonder winstoogmerk voor zichzelf , het behartigen of doen behartigen van
de belangen van en de samenwerking tussen Nederlandse en ínternationale
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uitgevers en andere door de stichting daarmee gelijk gestelde
rechthebbenden op het gebied van hergebruik van auteursrechtelijk
beschermde werken, waaronder mede begrepen het reproduceren daarvan,

voor educatieve en andere doeleinden, alsmede al hetgeen daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (art. 3 van de statuten)'
Governonce model
aan
stichting uvo heeft gekozen voor een 'bestuur en directiemodel" waarbij
het bestuur de bevoegdheden toekomen die in de wet toezicht zijn
neergelegd bij de toezichtfunctie (bij gebreke van een Algemene vergadering
en vergadering van rechthebbenden).
Het toezichthoudend bestuur van UvO bestaat uit tenminste vijf en ten
is
hoogste zeven natuurlijke personen. De samenstelling van het bestuur
gebaseerd op de repartitieverhoudingen tussen Nederlandse en
uitgevers en wordt minimaal eens per drie jaar vastgesteld

internationale
(art. 6.1 van de statuten). De leden die de Nederlandse uitgevers
vertegenwoordigen in het bestuur worden benoemd door de Algemene
Ledenvergadering van de Mediafederatie. De leden die de internationa[e
(art' 6'2
uitgevers vertegenwoordigen worden benoemd door stichtíng IPRO
jaar
van de statuten). ln het bestuur worden voor de eerste periode van drie
na oprichting van de Stichting evenveel leden die de Nederlandse uitgevers
vertegenwoordigen benoemd als leden die internationale uitgevers
vertegenwoordigen (art. 6.1van de statuten).
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting behoudens de
beperkingen volgens de statuten (art.7 lid I' van de statuten)' Het bestuur
houdt toezicht op de directie (art. 9 lid 4 van de statuten) en besluit als

,toezichthoudend bestuur'over de onderwerpen als beschreven in artikel 2d
besluit
lid 4 t/m 6 van de wet toezicht (art. 7.2 van de statuten). Het bestuur
tot het instellen van een directie, bestaande uit een of meer natuurlijke
personen. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere
directeur worden vastgesteld door het bestuur (art. 9 lid 1 en 9 l¡d 2 van de

statuten). De onderwerpen genoemd ìn art. 9 lid 3 van de statuten,
verwijzend naar art. 7 lid 3 van de statuten, kunnen door het
toezichthoudend bestuur aan de directie gedelegeerd worden'
Daarnaast zijn aan het bestuur een aantal aanvullende bevoegdheden
toegekend. Het college stemt in met de volgende uitbreiding van

bevoegdheden van het toe¿ichthoudend bestuur:
- het algemene beleid ten aanzien van de incasso (art. 7 lid 2 onder i van
de statuten);

-

jaarplan en de
de verantwoordelijkheid voor het goedkeurèn van het
begroting (art. 7.3 onder d van de statuten);
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-

-

het vaststellen van verdelingsreglementen voor de verdeling van door de
stichting geïncasseerde vergoedingen tussen Nederlandse en

internationale uitgevers (art. 7 lid 5 van de statuten);
het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zích als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt (art. 7
lid 7 van de statuten);
het vaststellen van een directiereglement (art. 9 lid 5 van de statuten);
het vaststellen van een bestuursreglement (art. 10 van de statuten);
het vaststellen, intrekken en wijzigen van reglementen in het algemeen
(art. t2 van de statuten);
het besf uiten tot toetreding van andere uitgeversgroepen (art. 7 lid
onder p. van de statuten);
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het sluiten van overeenkomsten met een uitvoeringsinstantie met
betrekking tot de in art. 4 van de statuten bedoelde exploitatie en
handhaving van auteursrechten (art.7 lid 4 statuten);
het benoemen van de registeraccountant (art. 11 lid 3 van de statuten);
het besluit tot ontbinding van de stichting (art. 21. lid 1 van de statuten).

Het gaat hierbij om toezichthoudende bevoegdheden waarvan het niet
logìsch is deze neer te leggen bij een ander orgaan dan het toezichthoudend

bestuur. Het college ziet er evenwel op toe dat deze beperkingen van de
bevoegdheden van het toezichtorgaan (bestuur) tot het toezicht houden op
de directie en op het uitvoeren van de dagelijkse leiding in opzet (statuten,
reglem enten) en rn we rki ng ( besluitvorm íng, handelingen) wordt nageleefd.
Besluit
Het college stemt in met de ter goedkeuring voorgelegde statuten van

st¡chting uitgeversorganisatie voor onderwijslicenties (uvo) als onderdeel
van het plan van aanpak tot opsplitsing van stichting pRo. Het college
zal een vinger aan de pols houden of de uitvoering van het plan

tot

opsplitsing binnen de daarvoor begrote incidentele kosten blijft en of de
structurele kosten zich binnen de kostennorm zullen blijven bevinden.
Hoogachtend,

t-

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA
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Bezwøar
bezwoar
Tegen dit bestuit ksn binnen 6 weken na bekendmøking schrifteliik
vøn
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bii het college
en bevot ten
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrift wordt ondertekend

minste:

ø)

de noam en het odres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

beroep
een omschriiving van het besluit woartegen het bezwaar of
is gericht;

d) de gronden

van het bezwoar of beroep.
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