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Verzoek PRO om goedkeuring dlrectiereglement en
repartit¡eretlement

Geachtef

op 2 januari 2018 ontving het college het verzoek tot goedkeuring van de
aangepaste versies van de statuten en het bestuursreglement van stichting
PRo. Tevens heeft het college het directiereglement en het aangepaste
repartitiereglement van de sectie pRN ter goedkeuring ontvangen. op 12
februari 2018 heeft het college ingestemd met de voorgelegde statuten en
het bestuursreglement. Met betrekking tot het voorgelegde directie-
reglement en repartitiereglement heeft het college een aantal opmerkingen
gemaakt. Op 13 maart heeft pRO de aangepaste versies van het
directiereglement en repartit¡ereglement aan het college gestuurd ter
goedkeuring. ln voorlíggende brief reageert het College op deze
reglementen.

1. Vooraf

PRo heeft gekozen voor een 'bestuur en directiemodel', waarbij aan het
bestuur de bevoegdheden toekomen die in de wet toezicht zijn neergelegd
bij de toezichtfunctie (bij gebreke van een Atgemene vergadering en
vergadering van rechthebbenden).

2. Directieqeslgfnent

ln het dírectiereglement is geregeld dat de directeur is belast met de
dagelijkse leiding van de stichtlng onder toezicht van het bestuur, met het
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voorbereiden en uitvoeren van het beleid van het bestuur en met de

aansturing van de werkzaamheden van de overige voor de stichting

werkzame Cedar medewerkers (art. 7 van het directiereglement)'

Het College heeft in zijn brief van 1.2 februari jl. aangegeven dat niet kan

worden ingestemd met het toekennen van een voorafgaande goedkeurende

bevoegdheid aan het (toezichthoudend) bestuur met betrekking tot de

onderwerpen als genoemd onder art. 10 a t/m d van het directiereglement.

pRo verzoekt in de e-mail van 13 maart jl. om een nadere motivering van het

college op het hierboven ingenomen standpunt. Het college heeft in ziin

nadere uitwerking beteidskader toezícht d.d. 26 april 2077 bepaald onder

voorwaarden akkoord te kunnen gaan met de keuze van cBo's om het

bestuur in te richten als toezichtsorgaan met behoud van de bestuurlijke

status als neergelegd in het BW. Het toezichthoudend bestuur dient zich dan

welte beperken tot het uítvoeren van de primaire bevoegdheid toezicht te

houden op de dagelijkse leiding en de bevoegdheden zoals beschreven ìn

artikel 2d lid 4 t/m 6 van de wet toezicht teneinde een scheiding aan te

brengen tussen de functies toezichthouden en besturen. lndien CBO's voor

een dergelijke bestuurlijke inrichting kiezen, zal het college erop toezien 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 in opzet (statuten,

reglementenl en ín werking (besluitvorming, handelingen) wordt nageleefd.

Het toekennen van een goedkeurende bevoegdheid aan het toezichthoudend

bestuur ten aanzien van de onderwerpen als genoemd in art. 10 a t/m d van

het directiereglement betreffen onderwerpen die volgens het college tot

gevolg hebben dat het toezichthoudend bestuur zich op het terrein van de

dagelijkse leiding begeeft en zich niet beperkt tot de primaire taak toezicht te

houden op de dagelijkse leiding. Zoals ín zijn brief van 12 februari jl' reeds in

overweging gegeven, kan het college wel instemmen met het raadplegen van

het toezichthoudend bestuur door de directie alvorens de directie een besluit

neemt over de onder 10 a t/m d genoemde onderwerpen. Een dergelijke

formulering hebben andere CBO's ook overgenomen in hun

directiereglement in navolging op ons commentaar.

Met betrekking tot de beperkte volmacht aan de directie als beschreven in

art. 1.2 van het directiereglement heeft het college in zijn brief van 1.2

februari 2018 aangegeven dat het College niet kan instemmen met de

beperking in de volmacht, inhoudende dat de directie uitsluitend met
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medewerkíng van een lid van het (toezichthoudend) bestuur gebruik kan
maken van de volmacht.

PRo heeft de betreffende bepaling in art. 1.2 van het directiereglement
zodanig aangepast dat nu is vastgelegd dat voor het aangaan van
verplichtingen en het doen van uitkerlngen boven €100.0@,- voorafgaande
goedkeurÍng van het bestuur nodig is. Het college kan instemmen met de
voorgestelde beperking van de volmacht aan de directeur tot een bedrag van
€100.000,-.

3. Seoartitiereçlement sectie Fßo Regder:reqelinî Nederland .lpRNl
Het College constateert dat zijn eerdere commentaar op het
repartitiereglement van de sectie pRN ís verwerkt in de voorgelegde
gewijzigde versie van het betreffende repartitiereglement. Het college kan
instemmen met het voorgelegde repartitiereglement sectie pRN.

Eeslult

Het college besluit in te stemmen met het op 13 maart jl. ter goedkeuring
voorgelegde repartitiereglement sectie pRN van Stichting pRO. Met
betrekking tot het eveneens op 13 maartjl. aangepaste en ter goedkeuring
voorgelegde directiereglement verwijst het college naar het hierboven
gegeven commentaar. Het college ziet graag een gewijzigde versie van het
d irectiereglement ter goedkeuring voorgelegd.

Hoogachtend 

I r
drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schrifrelijk bezwaar
worden gemaakt door indiening vdn een bezwoarschrift bij het college van
Toez¡cht Auteursrechten. Het bezwoarxhrift wordt andertekend en bevot ten
m¡nste:

a) de noom en het odres von de indiener;
b) de dogtekening;

c) een omschrijvíng von het bestuit woartegen het bezwoor of beroep is
gericht;

d) de gronden van het bezwaor of beroep.

Bezwaor




