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Bijlaee(n)

Onderwerp

Beslult op verzoek tot goedkeuríng (af statuten Vereniging Buma
itatutên Stichting Stemra ver¡ie dd. 3 mei 201g en (b)
bestuursreglement en reglement Raad vân Toerlcht versie dd. 7
en

mei 2018

ceachteJ!
op 4 mei 2018 heeft Buma stemra aan het college een brief en laatste
wijzígingsvoorstellen voor statuten van vereniging Buma en stichting stemra
voorgelegd. Daarnaast ontv¡ng het college op 7 mei 2o1g een laatste versie
van het Bestuursreglement en het Reglement Raad van Toezicht. Burna stemra
heeft met bovengenoemde voorstellen de eerder aan het college ter
goedkeuring toegezonden versíes van deze stukken gewijzigd en
aangevuld

met inachtneming van de opmerkingen van het college, zoals laatstelijk
opgenomen in de brief van het college van L meijl. Eerdere commentaren van
het college op deze stukken, waarin het college zijn standpunt uítvoerig
rnotiveert, dateren van 5 april en 23 apriljl.
Gelet op de voorbereiding van de A[v van guma stemra op 22 mei 201,g
verzocht u het college om spoedig, uíterlijk op 7 mei 201g, te reageren op de
laatste gewijzigde versies van deze stukken. Met voorlíggende reactie komt het
College aan dit verzoek tegemoet.
Conceptstatuten Bumø en Stemra
Het college constateert dat in de statuten van Buma en stemra de beperking
van de bestuurlijke bevoegdheden van de Raad van Toezicht is opgenomen in

lijn met het commentaar van het college, zoals laatstelijk verwoord in zijn brief
van 1 meijl. Het college constateert naar tevredenheid dat in de statuten is
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I'
opgenomen dat het bestuur bestaat uit ten minste twee leden (artíkel 2L lid
van de statuten).
Hiermee is voldaan aan de voorwaarde díe het College stelt dat een bestuur
bestaande uit tenminste twee leden ín de statuten is verankerd'
Specifiek met betrekking tot de statuten van de Vereniging Buma merkte het
college op (onze brief van L mei jl.) dat de ALV bevoegd is om te besluiten over
(a) het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en
(b) het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten.
Het college stelt vast dat u de betreffende bepaling in de statuten van
Vereniging Buma (artikel 30, lid 4) overeenkomstig heeft aangepast'
Het College kan om die reden instemmen met de conceptstatuten van Buma
en Stemra versie dd. 3 mei 2018.

Bestuursreglement
Het laatstel¡jk toegezonden concept bestuursreglement (versie 7 mei 2018)
geeft nadere invulling aan de taken, verantwoordelijkheden en organisatie van
het bestuur dat uit ten minste twee leden bestaat. Daarbij is tevens de

besluitvorming binnen dit bestuur geregeld; hiertoe

is

artikel 4 aan het

bestuu rsreglement toegevoegd.

jl.) zìjn in
ln lijn met het commentaar van het college (onze brief van L mei
artikel 5 lid 1 onder a. t/m c. en art¡kel 5 lid 2 onder a.l/m c. van het laatstelijk
toezonden bestuursreglement de besluiten opgesomd met een verdeling naar
besluiten waarvoor het bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht
nodig heeft of het bestuur de Raad van Toezicht voorafgaand dient te
raadplegen.
Het College kan derhalve instemmen met het toegezonden bestuursreglement

(versie 7 mei2018).
Reglement Raød van Toezicht
Het College kan instemmen met het concept Reglement Raad van Toezicht
zoals voorgelegd dd. 7 mei 2018, waarin onder andere de bevoegdheden van
de statutair ingestelde Auditcommissie (artikel 29.3 van de statuten) in artikel
8 van

dit reglement zijn beschreven.

Besluit College
Het College stemt in met de conceptstatuten van vereniging Buma en stichting
Stemra (versie 3 mei 2018) zoals ter instemming voorgelegd aan het College.
7
Het College stemt tevens in met het voorgelegde Bestuursreglement (versie
mei 2018) en Reglement Raad van Toezicht (versie 7 mei 2018)'
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Het college zalzo spoedig mogerijk, na ontvangst van gewijzigde versies
van
het repartitiereglement, het selectlereglement en het profielvan de
Raad van
Toezicht, deze ter beoordeling in behandeling nemen.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

I

Voorzitter CvTA

Bezwøar
Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmoking schriftetijk
bezwoar
worden gemaokt door indiening von een bezwoarschrift bìj het
college von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend

en bevat

ten minste:

a)

de naom en het odres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving van het bestuit waartegen het bezwaar

of

beroep is gericht;

d)

de gronden van het bezwaar of beroep.
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