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Besluit op verroek Sticht¡ng Reprorecht tot goedkeuring
voorgenomen wijziging statuten, bestuursreglement en
directiereglement

Geacht bestuur,

Per e-mail van t7 november jl. heeft u bij het College een verzoek tot
goedkeuring ingediend met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de

statuten, het bestuursreglement en het directiereglement van Stichting
Reprorecht. De voorliggende voorstellen zijn ingediend na de toelichting die,
op uitnodiging van het dagelijks bestuur van Stichting Reprorecht, op 2

november jl. door het CvTA is gegeven op de wijzigingen in de Wet toezicht en

de gevolgen daarvan voor de governance van de onder toezicht staande CBO,s

in het algemeen en met betrekk¡ng tot de ten behoeve van de vergadering

ontvangen conceptdocumenten van Stichting Reprorecht.

Stotuten

Door stichting Reprorecht is gekozen voor een toezichthoudend bestuur, een
model waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend
proces binnen de stichting (art. 6.1 van de statuten). Uit het midden van het
toezichthoudend bestuur wordt een representat¡eve afuaardiging (presidium)
benoemd (art. 8 lid L van de statuten), belast met de voorbereiding van
(beleids)-besluiten en de lange term'ljnstrategie. Tevens houdt het presidium

narnens het toezichthoudend bestuur toezicht op de werkzaamheden van de

directie, waaronder de wijze waarop de directie uitvoering geeft aan de

beleidsbesluiten van het bestuur. Het presidium rapporteert daarover richting
het voltallige bestuur (art. lll.3 van het bestuursreglement).

1



@rA
Col lege va n Toezicht col lectieve beheersorga n isaties

Auteurs- en naburige rechten

Het College ziet erop toe dat de beperkingen van de bestuurlijke

bevoegdheden van het (toezichthoudend) bestuur en presidium (optredend als

toezichtfunctie) en de gepaste afstand van het (toezichthoudend) bestuur tot

het uitvoeren van de dagelijkse leiding in opzet (statuten, reglementen) en in

we rking (besluitvo rming, ha nd e linge n ) wordt nageleefd.

Gelet op de bijzondere constructie waarin het toezichthoudend bestuur

verdeeld is in'gewone' toezichthoudende bestuursleden en toezichthoudende

bestuursleden die deel uitmaken van het presidium zal het toezicht van het

College de komende jaren gericht zijn op de wijze waarop dit in opzet en

werking functioneert. Zoals het College eerder heeft geformuleerd (zie: CvTA,

Not¡t¡e nadere uitwerking beleidskader toezicht, p2, 26 april 2OI7l zal de

s¡tuatie van een toezichthoudend bestuur, en in dit geval de bijzondere

omstandigheid van een presidium, na verloop van tijd, bijvoorbeeld na 3 jaar

(of eerder indien de situatie daartoe aanleiding geeft), opnieuw worden bezien

en betrokken worden bij een mogelijke heroverweging van het standpunt van

het College ten aanzien van 'toezichthoudende besturen'. De focus van het

College zal hierbij in het bijzonder gericht zijn op de mogelijke risico's dat het

presidium van het toezichthoudend bestuur verantwoordelijkheid neemt voor

en taken uitvoert die behoren bij de dagelijkse leiding.

Be st u u rs- e n di rectie re g I e me nt
ln het bestuurs- en directiereglement is de taakverdeling tussen

toezichthoudend bestuur en uitvoerende directie verder uitgewerkt' Met

betrekking tot een tweetal verwijzingen in het bestuursreglement merkt het

College op dat in art. ll.8 van het bestuursreglement wordt verwezen naar art.

8 van de (concept)statuten waar kennelijk is bedoeld art. 7 van de

(concept)statuten. Art. lll.2 van het bestuursreglement verwiist naar art, 6 van

de (concept)statuten; hier is kennelijk art. 8 van de (concept)statuten bedoeld
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Besluit College

Het College constateert dat Stichting Reprorecht met de aangeleverde

documenten voldoet aan de eisen die door de wet toezicht worden gesteld

aan de inrichting van de governance van CBO's. Het College stemt daarom in
met de voorgelegde voorgenomen wijzigingen van statuten, bestuurs- en

directiereglement van St¡cht¡ng Reprorecht, onder de voorwaarde dat de
bovengenoemde verwijzingen in het bestuursreglement naar de statuten
redactioneel worden âangepast.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bezwaat

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftetijk bezwoor
worden gemoqkt door indiening von een bezwoørschrift bij het College von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaqrschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

o) de naam en hetadres von de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving von het besluit woartegen het bezwaar of beroep
ìs gericht;

d) de gronden von het bezwaar of beroep.
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