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Beslu¡t op verzoek goedkeur¡ng statuten, reglementen en

voon¡aarden StOP NL

Geachte heer Van der Graaf,
Op 4 oktober jl. ontving het College van mevrouw Laura Broers van Le Poole

Bekema namens SIOP NL per e-mail een verzoek tot ¡nstemming met de
aa nge paste statuten, reglementen (directiereglement en

repartitiereglement) en voorwaarden van SIOP NL. ln de aangepaste
documenten zijn de opmerkingen van het College d.d. 3 augustus 2017
verwerkt.
Statuten
Door StOP NL is gekozen voor een toezichthoudend bestuur, een model

waarbij het bestuur verantwoordelijk ís voor het toezíchthoudend proces
binnen de stichting (art. 5.6 van de statuten) en het bestuur tevens
verantwoordelijk is voor de onafhankelijke collectieve belangenbehartiging
van alle Aangeslotenen. Het bestuur is bevoegd een directeur aan te stellen,

welke de bevoegdheden zal hebben als bij zijn aanstelling omschreven en
zoals vastgelegd bij reglement (art. 8.3 van de statuten). Het bestuur heeft de
uitvoering van het door haar te bepalen beleid gedelegeerd aan de Directie
op basis van het Directiereglement (art. LL.1van de statuten en art. 3.1van
het

di

rectiereglement).

Zoals in de brief van 3 augustus jl. toegelicht, kan het College onder
voorwaarden akkoord gaan met CBO's die ervoor kiezen om het huidige

bestuur in te richten als'toezichtorgaan' mét behoud van de bestuurlijke
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status conform het BW. ln dat geval dient dit toezichtorgaan zich te beperken

tot het uitvoeren van de primaire bevoegdheid om toezicht te houden op
degenen die de dagelijkse leiding uitvoeren en kunnen daaraan alleen de
bevoegdheden worden toegevoegd die behoren bij art. 2d lid 4 t/m 6 van de
Wet toezicht.
Het College ziet erop toe dat deze beperkingen van de bevoegdheden van het
bestuur (optredend als toezichtfunctie) en de gepaste afstand van dit bestuur

(optredend als toezichtfunctie) tot het uitvoeren van de dagelijkse leiding ín
opzet (statuten, reglementen) en in werking (besluitvorming, handelingen)

wordt nageleefd. ln dat kader heeft het College in de brief van 3 augustus een
aantal opmerkingen gemaakt over de voorgelegde statuten en reglementen

door StOP NL.
ln de aangepaste statuten is door StOP NL een oplossing gevonden om

tegemoet te komen aan de opmerkingen van het College met betrekking tot
besluiten die door de directeur dienen te worden genomen. ln art. L5 van de
statuten is opgenomen dat in alle gevallen, waarin zowel de wet als deze
statuten niet voorzien, de directie beslist na hierover het bestuur te hebben
geraadpleegd.
ln art.7.1 van de statuten ís opgenomen dat het bestuur is belast met het

besturen van de stichting met inachtneming van de aan het bestuur

toegekende bevoegdheden, zoals vermeld in het bestuursreglement als
bedoeld in art. lL.1 van de statuten. Deze beperking ís in lijn met de
opvatting van het College dat de bestuurlijke bevoegdheden van een bestuur
dat de toezichtfunctie vervult beperkt dienen te z¡jn tot de bevoegdheden als
beschreven in art. 2d lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht.
Aan het bestuur zijn in de statuten van StOP NL aanvullende bevoegdheden

toegekend bovenop de bevoegdheden als genoemd in art. 2d lid 4 t/m 6 van
de Wet toezicht:
het bestuur kan besluiten tot het instellen en benoemen van leden
van een evaluatiecommissie, die het functioneren van het bestuur als
zodanig kan beoordelen (art. 5.7 van de statuten)

het bestuur verleent jaarlijks de opdracht aan een accountant
teneinde een onderzoek uit te voeren als bedoeld in art.2:393 lid 3
BW (art. 6.3 van de statuten)
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het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich

tot zekerheidstellíng voor een schuld van een ander verbindt. (art.
7.3 van de statuten)

het bestuur zal een reglement vaststellen waarin in ieder geval een
regeling wordt opgenomen ten aanzien van de taken en
bevoegdheden van het bestuur en, voor zover aangesteld van de
directeur, de werkwijze van het bestuur alsmede het schema voor
het ho uden va n bestuursvergaderingen, repartitievoorwa a rden,
geschillen, besluitvorming binnen het bestuur in gevalvan

tegenstrijdig

bef a ng, toe laatbaa rheid va n nevenfuncties en
beleggingen voor bestuursleden van de stichting en zij die krachtens
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij de stichting, een

profielschets voor bestuursleden, de voorwaarden voor het zijn van
Aangeslotene, waaronder nadere bepaling van de definitie
Filmwerken en informatievoorziening door de bestuursleden, binnen
het bestuur en aan de Aangeslotenen, over de aan hen toebedeelde
taken en verantwoordelijkheden die nodig is voor een goede

taakvervulling van het bestuur, alsmede die onderwerpen die naar
het oordeel van het bestuur(nadere) regeling behoeven. (art. 11.L
van de statuten).

het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen (art
11.3 van de statuten).
het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden (art.
13.1 van de statuten).

Met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen

is het College van mening
gekozen
in
dat er het
bestuursmodel geen redelijk alternatief is voor het

toekennen van deze bevoegdheden dan het toekennen van de betreffende
bevoegdheden aan het bestuur.
Het College stemt in met de voorgelegde wijziging van statuten van StOp NL.
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Bestuursreglement
ln het bestuursreglement is in art. 1.2 opgenomen dat het bestuur de
uitvoering van het door haar te bepalen beleid heeft gedelegeerd aan de
directie. ln art. 4.2 is bepaald dat het bestuur toezicht houdt op de directie
en dat het bestuur verantwoordelijk is voor de onderwerpen genoemd in art.
2d lid 4,5 en 6 van de Wet toezicht met uitzondering van onderdeel g.,
vanwege het feit dat het bestuur niet bevoegd is tot het aangaan van

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaríng van
registergoederen

(a

rt. 7.2 statuten).

ln art. 6.1 wordt nogmaals genoemd dat het bestuur verantwoordelijk is voor
het beleid en voor het toezichthoudend proces binnen StOP NL en dat de

directie uitvoering geeft aan het door het bestuur bepaalde beleíd. Het
College heeft op 3 augustus al aangegeven in te kunnen stemmen met het
bestuursreglement zoals aan het College voorgelegd d.d. 30 juni 2017, met
inachtneming van een aantal opmerkingen die het College had met
betrekking tot de versie van 30 juni 20L7 van het Directiereglement.

Directiereglement
ln het aangepaste Direct¡ereglement is in het kader van het scheiden van
taken tussen het (toezichthoudend) bestuur en de dagelijkse leiding
opgenomen dat de directie uitvoering geeft aan het door het bestuur
bepaalde beleid. Hieronder valt limitatief: a) het zorgdragen voor feitelijke
incasso en repartitie, b) het voeren van administratie, c) het beheer van de

geihcasseerde en voor repartitie bestemde gelden, d) het afhandelen van

commentaren en het innemen van klachten (art. 3.1).
Verder is in art. 3.2 bepaald dat de Directie het bestuur raadpleegt
voorafgaand aan het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of
de waarde per geval de €25.000,- te boven gaat.

Art. 7.1 is zodanig aangepast dat de directie beslist over onderwerpen of
situaties die in het directiereglement niet voorzien of geregeld zijn na het
bestuur daarover te hebben geraadpleegd.
Het College kan instemmen met het voorgelegde directiereglement
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(Aa nslu itlvoorwaa rden

ln artikel 14 van de statuten is opgenomen dat aangeslotenen elektronisch
kunnen communiceren met SIOP NL. Dít is tevens geregeld in art. 6 van de

Voorwaarden behorende bij de overeenkomst tot last en volmacht van StOP
NL.

ln de aansluitvoorwaarden van SIOP NL is in art. 11.5 opgenomen dat de
Producent de wettelijke aanspraken uít hoofde van art. 2a lid 5 Wet toez¡cht
behoudt tot het moment dat de Producent geen rechten meer kan ontlenen
aan de overeenkomst tot last en volmacht tussen SIOP NL en de Producent.
ln het kader van art. 2a lid 6 van de Wet toezicht heeft StOP NL het College

toegelicht dat SIOP NL een producent niet verplicht om het beheer van zijn
auteursrechteri over te dragen aan een andere CBO nadat de beëindiging van
de overeenkomst met StOP Nt is geëffectueerd.
StOP NL beheert door middef van een last en volmacht geen andere rechten

dan het recht toestemming te verlenen aan derden, voor de openbaarmaking

via Basic Media Seruices en Extra Media Services, van alle op het moment van
ondertekening van de Overeenkomst of tijdens de duur van de
Overeenkomst aan de Producent geproduceerde Filmwerken. Er is derhalve
volgens StOP NL geen sprake van verschillende rechtencategorieën, noch een

mogelijkheid tot flexibel rechtenbeheer.

Repartit¡ereglement
Met betrekking tot het ter goedkeuring voorgelegde aangepaste
repartitiereglement is in art, 4.2 verduidelijkt dat StOP NL per
uitkeringsmoment geen vergoeding (inclusief rente) van €25,- of lager
uitkeert. ln art. 8.2 is verder bepaald dat StOP NL het deel van het
verdelingssaldo dat door SIOP NL niet is gereparteerd op basis van art. 4.2
pro rato zal worden uitgekeerd aan Rechthebbenden die in het betreffende
verdelingsjaar een vergoeding hebben ontvangen. Het College kan
instem me n met het voorgelegde aa ngepaste repa rtitie reglement.
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Besluit
Resumerend besluit het College tot goedkeuring van de voorgelegde

statuten, het bestuursreglement, het directiereglement, de
(aansluit)voorwaarden en het repartitiereglement.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmoking schriftelijk bezwoar

worden gemaakt door indiening vdn een bezwaorschrift bij het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

o)

de naom en het odres van de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving van het besluit waortegen het bezwaar of beroep
is gericht;

d)

de gronden von het bezwøar of beroep.
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