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BesluÍt op verzoek goedkeuring aangepaste documenten NORMA

Geachte heer Van Blokland,

Op 17 november jl. ontving het College van u aangepaste documenten
(statuten, reglement Raad van toezicht, reglement Raad van rechthebbende
en bestuursreglement) ter goedkeuring naar aanleiding van opmerkingen van
het college d.d. 6 november jl. over stapel¡ng van bevoegdheden. Tevens
heeft het college gevraagd om een onderbouwing van de samenstelling van
het bestuur ter zake het voldoen aan de norm als verwoord in art. 2 e lid 2
van de wet toezicht, inhoudende dat de verschillende categorieën van leden
billijk en evenwichtig zijn vertegenwoordigd in het orgaan dat de
toezichtfunctie ultoefent.

Bevestiging samenstelling toezichtfunctie voldoet aan norm
ln de brief d.d.77 november 2017 met kenmerk 17-009 bevestigt het
bestuur van NoRMA dat de samenstell¡ng van de Raad van toezicht voldoet
aan de norm van art. 2e lid 2; de verschillende categorieën van leden zijn
billijk en evenwichtig vertegenwoordigd in het orgaan dat de toezichtfunctie
uitoefent. Binnen NoRMA wordt slechts één categorie rechthebbenden
vertegenwoordÍgd; de uitvoerende kunstenaars. Twee van de drie leden van
de Raad van toezicht worden door de Raad van Rechthebbenden benoemd
a ls vertegenwoordigers na mens de uitvoerende kunstenaa rs.
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Het College ziet naar aanleiding van deze informatie vooralsnog geen

strijd¡gheid met de wettelijke normen inzake de samenstelling van de

toezichtfunctie. Welwil het College erop wijzen dat belanghebbenden zich

mogelijk in de toekomst kunnen melden bij het CvTA met signalen of

verzoeken om handhaving, indien zij van mening zijn dat er - in afwijking op

de genoemde informatie - wél sprake is van meerdere categorieën

rechthebbenden en derhalve van mening zijn dat de toezichtfunctie niet

conform de wettelijke norm is samengesteld.

Aangepaste documenten

De opmerkingen van het College over de stapeling van bevoegdheden met

betrekking tot het goedkeuren en vaststellen van het algemene beleid ten

aanzien van onverdeelde bedragen, het gebruik van onverdeelde bedragen

en het voornemen tot fusie zijn verwerkt in de statuten (art. 9 lid 8), het

reglement Raad van toezicht (art. 7 lid 5), het reglement Raad van

rechthebbenden (art. LO l¡d 3) en het bestuursreglement (art. 10 lid 3)'

Uit de documenten blijkt nu duidelilk dat wanneer de Raad van

rechthebbenden bij besluitvorming betrokken is, dit orgaan het

besluitvormingsproces afsluit. Het College kan vooralsnog met deze inrichting

van de governance instemmen. Wel wil het College erop wijzen dat het

toezichtbeleid de komende jaren ook gericht zal zijn op de werking van de

wijze waarop de governance bij de CBO's is ingericht, derhalve ook op de

wijze waarop de governance in de praktijk bij Norma functioneert. Zoals

verwoord in de Notitie nadere uitwerking beleidskader toezicht {CvTA, 26

april2AtT, p.2) is het CvTA voornemens de opzet en werking van de

governance van de CBO's na 3 jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Wet

toezicht te evalueren, of zoveel eerder indien hiertoe aanleiding is'
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Besluit

Het College stemt in met de aangepaste voorgelegde documenten van

NORMA (Statuten, reglement Raad van toezicht, reglement Raad van

rechthebbenden en het bestuursreglement).

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtsla

Voorzitter CvTA

Bezwaar

Tegen dÍt besluit kan binnen 6 weken no bekendmoking schriftetijk bezwoar
worden gemaokt door indiening von een bezwoarsçhrift bij het còllege van

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevut ten
minste:

a) de naom en het adres von de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving van het besluit wodrtegen het bezwaar of beroep is
gericht;

d) de gronden van het bezwaor of beroep.
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