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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

Geacht bestuur, geachte heer Bakker Schut, 

In reactie op uw mail van 16 maart jl., waarin u verzoekt om goedkeuring van 

het Bestuursreglement Stichting Reprorecht en de (voorwaarden van) de 

Regeling Reprorecht Bedrijfsleven willen wij u als volgt informeren. 

Bestuursreglement Stichting Reprorecht 

Het algemeen bestuur van Stichting Reprorecht heeft in december 2015 

besloten tot wijziging van artikel 2 lid 2 van het Bestuursreglement Stichting 

Reprorecht. Als reden voor deze wijziging geeft u aan dat de zeer specifieke 

omschrijvingen voor de auteursvertegenwoordigers in het bestuur het vinden 

van capabele kandidaat-bestuursleden bemoeilijkt. Uw voorstel tot wijziging 

ziet erop toe dat de auteursvertegenwoordigers in het bestuur worden 

aangewezen door de aanwijzende organisaties. Daarmee is deze beschrijving 

in lijn met de wijze waarop bestuursleden vanuit de uitgeverszijde worden 

aangewezen. 

Het College kan met deze wijziging instemmen, met de aantekening dat in 

het wetsvoorstel in het kader van de implementatie van de EU Richtlijn 

collectief beheer aanvullende eisen worden gesteld aan de governance. Zo is 

bepaald (art. 2e, lid 1 en 2) dat iedere collectieve beheersorganisatie beschikt 

over een toezichtfunctie en verschillende categorieën van leden (bedoeld: 

rechthebbenden) van de collectieve beheersorganisatie billijk en evenwichtig 

zijn vertegenwoordigd in het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent.  

  

 

Stichting Reprorecht 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 3060 
2130 KB  HOOFDDORP   

Postadres: 

Postbus 15072 

1001 MB Amsterdam 

 

Bezoekadres: 

Herengracht 566 

1017 CH Amsterdam 

 

Telefoon: 020 30 30 261 

 

Internet: www.cvta.nl 

Contactpersoon V.L. Eiff  

E-mail v.eiff@cvta.nl  

Datum 

Ons kenmerk 

21 april 2016 

2016034 

 

Uw kenmerk -  

Bijlage(n) -  

Onderwerp Verzoek goedkeuring van het Bestuursreglement Stichting 

Reprorecht en de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven 
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 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

Voorwaarden Regeling Reprorecht Bedrijfsleven 

Aanleiding voor het wijzigen van de voorwaarden van deze regeling vormde 

de noodzaak om deze op enkele punten te verduidelijken, onder andere door 

reacties van bedrijven. Het College kan met deze wijzigingen instemmen.  

Hoogachtend, 

 

 

drs. J.W. Holtslag                                                                                                     

Voorzitter CvTA  

 

 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep 

is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


