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Eesluit op verzoek goedkeurlng aangepast repan¡tiereglement
versie 3.2 FEMU

Geacht bestuur,

Op 13 juli 2017 heeft u het College verzocht goedkeuring te verlenen aan (i.)

het repartitiereglement Grafische reproductierechten FEMU, (2) de Verklaring

ínzake vrijwaring en bestemming en (3) de Geschillenregeling. Op 10 april2OtT
ontving het College op verzoek de statuten van FEMU. Op 2L augustus jl. heeft
het College FEMU een reactie gestuurd op de voorgelegde documenten
waarbij opmerkingen zijn gemaakt over het repartitiereglement, de

geschillenregeling en de statuten. FEMU heeft op 11 september een

aangepaste versie van het repartit¡ereglement aan het college gestuurd met
het verzoek te vernemen of de aangepaste versie voldoet aan de Wet toezicht.

Op 25 oktober heeft het College FEMU nader geTnformeerd over aanpassingen

in het Repartit¡ereglement om te voldoen aan de vereisten uit de Wet toezicht.

Op 1 november jl. ontving het College een aangepaste versie van het

repart¡t¡ereglement (versie 3.2) met het verzoek om goedkeuring.

R e po rtiti e re g I e m e nt G rof i sch e re p rod u cti e re chte n

Het College constateert dat zijn opmerkingen d.d. 25 oktober jl. over het
repartitiereglement met betrekking tot het tempo van repart¡tie en de

invulling van ontbrekende gegevens zijn verwerkt in de voorgelegde versie 3.2

van het repartítiereglement. Het College kan instemmen met het

repartítíereglement versie 3.2 van FEMU. Het College heeft geen opmerkingen
over de verklaring inzake vrijwaring en bestemming.
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Geschillenregeling

ln de Geschillenregeling is onder punt 6 toegevoegd dat klachten en geschillen

tussen CBO's en betal¡ngsplichtigen kunnen worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie Auteursrechten zakelijk. Het College kan instemmen met

de voorgelegde geschillenregeling.

Statuten

ln de reactie van FEMU d.d. 1 november jl. meldt FEMU dat het bestuur van

FEMU inmiddels heeft besloten om een monistisch bestuursmodelte

implementeren. FEMU verzoekt het College daarbij een goedgekeurde

concepttekst voor een statutenwijzíging aan te leveren. Het Colle8e kan aan

dit verzoek niet voldoen, gelet op de eigen verantwoordelijkheid van FEMU om

als CBO aan wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook - meer prakt¡sch -
gelet op het feit dat tot dusverre nog geen van de CBO's gekozen heeft voor

een monistisch bestuursmodel. Aan het College wordt door een CBO een

verzoek tot instemming met een wijziging van statuten voorgelegd. Het College

beoordeelt het verzoek tot goedkeuring van een wijziging van statuten aan de

hand van de vereisten die de Wet toezicht stelt aan de governance van een

CBO. Met betrekking tot de (wijziging van) statuten van FEMU betekent dit dat

de opmerkingen die door het College zijn gemaakt in de brief van 2L augustus

2077 in de te wijzigen statuten van FEMU dienen te worden verwerkt. Dit

betreft met name het inregelen van de toezichtfunctie als bedoeld in artikel 2

e van de Wet toezicht en de bevoegdheden die aan de toezichtfunctie

toekomen indien er geen algemene ledenvergadering (bij een vereniging) of
vergadering van rechthebbenden - in geval een st¡chting - aanwezig is (artikel

2d Wet toezicht). Gezien de keuze van FEMU voor een monistisch model wil

het College er wel op wijzen dat in de statuten een duidelijk onderscheid dient

te worden gemaakt tussen de toezichthoudende bestuursleden en de

uitvoerende bestuursleden.

Besluit

Het College besluit ¡n te stemmen met het aangepaste voorgelegde

repartitiereglement versie 3.2 d.d.27 oktober 2017 inclusief de verklaring

inzake vrijwaring en bestemming, alsmede met de aangepaste

geschillenregeling.

Het College adviseert FEMU de statuten aan te passen aan bovenstaande

opmerkingen en de opmerkÍngen gemaakt in de brief van het College aan

FEMU d.d. 21 augustus jl. en ontvangt vervolgens graag de concept

statutenwíjziging ter goed keu ring.
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Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bezwøar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwoar

worden gemaakt door indiening vqn een bezwaorschrift bij het Callege von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaqrschrift wordt ondertekend en bevat ten

minste:

o) de nqom en het odres von de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waortegen het bezwuor of beroep

is gericht;

d) de gronden von het bezwoar of beroep.
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