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Besluit op verzoek goedkeuring documenten No¡ma

Geachte heer Van Blokland,

Op 1L, L4 en24juli en op 10 augustus20LT stuurde Norma het College de

volgende documenten ter goedkeuring:

Conceptstatuten Norma (14-07)

Reglement Raad van rechthebbenden (1L-07)

Reglement Raad van Toezicht (11-07)

Bestu u rsregle me nt (I4-O7'l

Aangepaste exploltatieovereenkomst (24-O7l

Opt-out form ulier .24-O7l

Regeling niet-commercieel gebruik (24-07 |

Algemeen verdelingsregleme nt ( 10-08)

Op 18 julijl. zijn bovenstaande documenten door u en de heer Angad Gaur

mondeling toegelicht. Het College heeft met een reactie d.d, 3L augustus

201.7 een aantal opmerkingen over de ter goedkeuring voorgelegde

documenten gemaakt. Op 5 oktober jl. heeft het College van Norma

aangepaste documenten ontvangen.

conceptstatuten
ln de statuten van Norma zijn de volgende organen beschreven.

Het bestuur (art. 6 van de statuten) bestaande uit tenminste één natuurlijk

persoon; de directeur-bestuurder. Vervolgens de Raad van Toezicht (art. 7

van de statuten), bestaande uit drie personen en (uitgezonderd de voorzitter)

benoemd door de Raad van rechthebbenden. Daarnaast de Raad van

rechthebbenden (art. 9 van de statuten), bestaande uit minimaal zeven en

maximaal negen leden. De samenstelling van de Raad van rechthebbenden is
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een afspiegelíng van de verschillende groepen uítvoerende kunstenaars (art.

9.2 van de statuten).

ln art. 7.9 van de statuten zijn aan de Raad van Toezicht bevoegdheden

toegekend die volgens artikel 2dlid 4 t/m 6 van de Wet toezicht aan de

toezichtfunctie zijn voorbehouden indien er vanwege de rechtsvorm geen

Algemene ledenvergadering is en de bevoegdheden niet worden uitgeoefend

door een Vergadering van rechthebbenden (art. 2d lid 12 van de Wet

toez¡cht).

Het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent dient te voldoen aan de

voorwaarden zoals opgenomen in art, 2e van de Wet toezicht en stelt onder

andere in lid 2 van dit artikel dat de verschillende categorieën van leden van

de CBO billijk en evenwichtig vertegenwoordigd zijn ín het orgaan dat de

toezichtfunct¡e uitoefent. De Raad van Toezicht is samengesteld uit drie

personen: een onafhankelijk voorzitter, een financieel deskundig lid en een

juridisch deskundig lid (art. 7.2 statuten).

ln de brief van 3l augustus2OLT van het College aan Norma stelde het

College er vooralsnog vanuit te gaan dat de verschillende categorieën van

leden van Norma billijk en evenwichtig zijn vertegenwoordigd in de Raad van

Toezicht, aangezien de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd

door de Raad van rechthebbenden. Op verzoekvan het College heeft Norma

in de brief van 5 oktober jl. verklaard dat het huidige bestuur van Norma in

de vergadering van 12 september 2OI7 heeft bevestigd dat de verschillende

categorieën van de aangeslotenen van Norma billijk en evenwichtig zijn

vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Het College ontvangt graag een

onderbouwing van deze bevestiging door het huidige bestuur, aangezien de

statuten daarin niet voorzien.

Bevoegdheden Raod von rechthebbenden

Aan de Raad van rechthebbenden is in de statuten de taak toegekend
goedkeuring te verlenen aan het ondernemingsplan (art. 9.7.a van de

statuten), de repartitiereglementen (art. 9.7 b van de statuten), het beleid

voor inhoudingspercentages op de incasso voor sociale, culturele en

educatieve doeleinden en/of overige inhoudingen (art. 9.7.c van de

statuten), de toekenningen voor sociale, culturele en educatieve doeleinden

(art, 9.7.d van de statuten), het beleid en gebruik van onverdeelde gelden

(9.7.e van de statuten), het voornemen tot fusie (art. 9.7.f van de statuten)

en wijzigingen van de model-exploitatieovereenkomst en/of andere

modelovereenkomsten met groepen rechthebbenden (9.7.g van de

statuten). Met betrekking tot het beleid en gebruik van onverdeelde gelden

en het voornemen tot fusie worden deze onderwerpen goedgekeurd door de

Raad van rechthebbenden (art. 9.7 onder e en f) en vastgesteld door de Raad

2



c College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburíge rechten

van Toezicht (a rt. 7. 10 statuten). Deze'sta peling' van bevoegdheden,

besluiten van het bestuur die én door de Raad van rechthebbenden dienen

te worden goedgekeurd en veruolgens door de Raad van Toezicht dienen te
worden vastgesteld, staat naar mening van het College enigszins in spanning

met de bedoeling van de Wet toezicht, waarbij de bevoegdheden conform
art. 2d líd 6 ofwel worden toebedeeld aan de toezichtfunctie (art. 2d,lid LI
van de Wet toezicht) ofwel worden toebedeeld aan de vergadering van

rechthebbenden (of een delegatie daawan, zoals de Raad van

rechthebbenden in dit geval; artikel 2d, lid I2l. Het College constateert dat
bijvoorbeeld de statuten van Sena ook een dergelijke 'stapeling'van

bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van aangeslotenen

bevat voor gedeelten van de bevoegdheden van art. 2d lid 6, maar geeft

Norma in overweging de volgorde in deze stapeling aan te passen: de Raad

van rechthebbenden als laatste in de besluitvormingsprocedure, nadat het

bestuur en de Raad van Toezicht zich hierover hebben gebogen.

Bevoegdheden Raad van Toezicht

ln art. 6.8 onder a t/m n van de statuten staat een opsomming van besluiten

die het bestuur mag nemen, waaronder een aantal besluiten die volgens art.
2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht aan de toezichtfunctÍe zijn voorbehouden.

Op een deel van deze besluitvormende bevoegdheden van het bestuur heeft

de Raad van Toezicht een goedkeurende bevoegdheid (art.7.9 onder d
statuten), naast de meer algemene toezichthoudende taak als verwoord in

art. 7.9 onder a, b, en c. Op een ander deel van de bevoegdheden van art. 2d

lid 4 t/m 6 waarover het bestuur besluit heeft de Raad van rechthebbenden

een goedkeurende bevoegdheid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een

aantal specífiek aan de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden,

waaronder het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde

reglementen en statuten en het toezien op de naleving daarvan (art. 7.9.e),

het selecteren en benoemen van de externe accountant (art. 7.9.g), het

vaststellen van het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op

rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit de

beleggingsinkomsten, het vaststellen van het algemene beleggingsbeleid ten

aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van

rechteninkomsten, alsmede het vaststellen van het risicobeheerbeleid (art.

2d lid 6 onder c, d en f van de Wet toezicht tot uitdrukking gebracht in art.
7 .9 it/m k van de statuten).

Met bovengenoemde bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn de

bevoegdheden t.o.v. die van art. 2d lid 4 t/m 6 enigszins uitgebreid, maar

deze uitbreiding is aanvaardbaar voor het College.
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Voor het overige kan het College instemmen met de verdeling van

bevoegdheden over de organen bestuur, Raad van Toezicht en Raad van

rechthebbenden voor zover de taken van de Raad van Toezicht beperkt

blijven tot de taken als genoemd in art. 2d lid a t/m 6 van de Wet toezicht en

toezichthoudende taken waarvan het niet logisch is deze neer te leggen bij

een ander orgaan dan de Raad van Toezicht. Het College ziet erop toe dat

deze beperkingen van de bevoegdheden van het toezichtorgaan tot het

toezicht houden op het bestuur en uitvoeren van de dagelijkse leiding in

opzet (statuten, reglementen) en in werking (besluitvorming, handelingen)

wordt nageleefd.

Reglement Raad van rechthebbenden

De Raad van rechthebbenden heeft een goedkeurende bevoegdheid op de in

artikel 10.2 van het reglement genoemde onderwerpen. Het College kan

instemmen met deze verdeling van bevoegdheden tussen de Raad van

rechthebbenden en de Raad van Toezicht, m.u.v. bovenstaande opmerking

t.a.v. de stapeling van bevoegdheden met de Raad van Toezicht. Artikel 4

(erken ning belangenorga nisaties) en a rt¡kel 6 (zetelverdeli ng

belangenorganisaties) dienen nog nader ingevuld te worden. lndien deze

invulling heeft plaatsgevonden ontvangt het College graag een herzien

Reglement Raad van rechthebbenden.

Reglement Raad van Toezicht

ln anikel 7 van het reglement zijn de taken en bevoegdheden van de Raad

van Toezicht beschreven. ln art. 7.4 onder c. is bepaald dat de Raad van

Toezicht strategische beslissingen van het bestuur goedkeurt en wordt er

een aantalvan die beslissingen opgesomd. Het College kan instemmen met

de toekenning van deze goedkeurende bevoegdheden aan de Raad van

Toezicht. ln art. 7.5 van het reglement is opgenomen dat de Raad van

Toezicht de door de Raad van rechthebbenden goedgekeurde besluiten

vaststelt met betrekk¡ng tot de onderwerpen algemeen beleid ten aanzien

van onverdeelde bedragen en het gebruik van onverdeelde bedragen

alsmede over het onderwerp fusies, Ten aanzien hiervan verwijst het College

naar de bovenstaande opmerking t.a.v, stapel¡ng van bevoegdheden van

bestuur, Raad van rechthebbenden en Raad van Toezicht.

Bestuursreglement

Het College heeft geen opmerkingen bij het aangepaste bestuursreglement,

m.u.v. art. 10.3 van het reglement, waarvoor het College verwijst naar de

bovenstaande opmerking t.a.v. de stapeling van bevoegdheden van bestuur,

Raad van rechthebbenden en Raad van Toezicht.
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Exploitatieovereenkomst

Het College heeft geen opmerkingen bij de aangepaste

exploitatieovereen komst.

Opt-Out formulier exploitatieovereenkomst/Regeling niet commercieel
gebruik

Het College heeft geen opmerkingen bij deze documenten.

Algemeen Verdelingsregleme nt
Het College heeft geen opmerkingen bij het aangepaste Algemeen

Verdelíngsreglement en heeft het Uítvoeringsbesluit bagatelregeling Norma,

waar in art. 5.5 naar wordt verwezen, ontvangen en akkoord bevonden.

Besluit College

Het College kan instemmen met de door Norma ter goedkeuring voorgelegde

exploitatieovereenkomst, het opt-out formulier exploitatieovereenkomst en

het Algemeen Verdelingsreglement. Met betrekking tot de overige ter
goedkeuring voorgelegde documenten ziet het College een gewijzigde versie

tegemoet.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bezwaar

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwoor
worden gemookt door indiening von een bezwaarschrift bíj het College van

Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

o) de noom en het odres von de indiener;

b) de dogtekeníng;

c) een omschrijving van het besluit woortegen het bezwaor of beroep

is gericht;

d) de gronden van het bezwoar of beroep.




