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Bijlage(n)

Onderwerp

Besluit op verroek goedkeuring statuten FEMU, reacile op
aansluitvoon¡aarden

Geacht bestuur,

op 6 apríl 2018 heeft u het college verzocht goedkeuring te verlenen aan het
aangepaste ontwerp van de akte van statutenwijziging van stichting FEMU,
ln brieven van 2L augustus 2ot7 en 13 maart 201g heeft het college eerder
met betrekking tot de (wijzíging van)statuten van FEMU een aantal
opmerkingen gemaakt die FEMU diende te verwerken in een aangepaste versie
van statuten, alvorens het college in kan stemmen met de statuten.
Beoordeling statuten
Het college constateert dat het bestuur van de stichting FEMU heeft gekozen
voor een monistisch bestuursmodel bestaande uit een algemeen bestuur en
een dagelijks bestuur (art. 4 lid 1 statuten). Het algemeen bestuur bestaat uit

tenminste drie leden (art. 4 lid 2 statuten) en is belast met het toezícht op de
uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het
dagelìjks bestuur (art.7 tid 2 statuten). Het dagelijks bestuur bestaat uit
tenm¡nste drie leden (art. 4 lid 2 statuten) en ís belast met het besturen van
de
stichting (art. 7 líd L statuten). Het dagelijks bestuur kan een

bestuursreglement vaststellen omtrent de werkwíjze tussen algemeen bestuur
en dagelijks bestuur. vaststelling van het bestuursreglement behoeft de
voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur (art, 5 lid lL statuten).
Toezichtfunctie e n dagelijkse leiding
Bij FEMU is het algemeen bestuur belast met de toezichtfunctie conform art.
2e van de wet toezícht. FEMU heeft schriftelijk bevestigd dat de dagelijkse

leiding bij het dagelijks bestuur lígt. Het bestuur van FEMU kan een directeur
L
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benoemen en de directeur belasten met door het dagelijks bestuur op te
dragen taken. Deze directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur

(art.9 statuten).
ln een monistische bestuursstfuctuur zijn personen die de toezichtfunctie
vervullen met de bestuurlijke status conform het Bw bekleed. Zij vormen één
bestuur, tezamen met de personen in het bestuur die belast zijn met de
dagelijkse leiding. Vereist is in dat geval dat er sprake is van duidelijke
onderscheiden bevoegdheden tussen de'toezichthoudende bestuursleden' en
de 'uitvoerende bestuursleden'. Dit betekent dat het algemeen bestuur zich als
toezichtorgaan dient te beperken tot het uitvoeren van de primaire
bevoegdheid om toezicht te houden op degenen die besturen en de dagelijkse
leiding uitvoeren en kunnen, conform de'Nadere uitwerkingvan het
beteidskader toezicht d.d. 26 opril 2077" aan het toezichtsorgaan alleen de
bestuurlijke bevoegdheden worden toegekend die behoren bij art. 2d lid a t/m
6 van Wet toezicht.

Het college ziet erop toe dat deze beperkingen van de bevoegdheden van het
algemeen bestuur (optredend als toezichtfunctie) en de gepaste afstand van

dit algemeen bestuur (optredend als toezichtfunctie) tot het besturen en
uitvoeren van de dagelijkse leiding door het dagelijks bestuur en de eventuele
directie in opzet (statuten, reglementen) en in werking (besluitvorming,
handelingen) wordt nageleefd.

B

ev oe g dhe de

n toe z ichtf u n cti e

Het algemeen bestuur dient in de hoedanigheid van toezichtfunctie te
besluiten over de onderwerpen als beschreven in art. 2d lid 4 t/m 6 van de

Wet toezicht. De Wet toezicht en de Nadere uitwerking van het beleidskader
toezicht d.d. 26 april 2017 vereisen dat de in voornoemde artikelen beschreven
onderwerpen in de statuten van FEMU worden toegekend aan het algemeen
bestuur, als zijnde het orgaan dat de toezichtfunctie vervuld'
voorgelegde statuten d.d. 6 april 2018 van FEMU bepalen in art. 7 lid 2 en
art. 7 lid 4 van de statuten dat het toezichthoudend algemeen bestuur is belast
met, dan wel goedkeuring verleend aan, de bevoegdheden als beschreven in
De

de artikelen 2d lid 4

t/m

6 van de Wet toezicht'

Daarnaast is in art. 7.4 van de statuten aan het algemeen bestuur toegekend

het goedkeuren van een besluit van het dagelijks bestuur tot:
omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm;

ontbinding van de stichting;
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het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen;
het vaststellen van de begroting;
ingrijpende wljziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan.
Het algemeen bestuur van FEMU is voorts belast met:
het toezien op de naleving door het dagelíjks bestuur van wettelíjke
verplichtingen en van de code voor goed bestuur en de afwijkingen van

die code (art. 7 lid 2h statuten);
het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de
sticht¡ng (art.7 lid 2i statuten);

-

het aanwijzen van een accountant als bedoeld in art. 2: 393 lid 1 BW
die verslag uitbrengt aan het algemeen bestuur (art. T lid 2jstatuten);

-

het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de
taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder art. 7
lid 2gt/mj in het bestuursverslag (art. 7 lid Zk statuten).

Het college stemt in met de hierboven beschreven aanvullende bevoegdheden
van het toezichthoudend algemeen bestuur, aangezien deze bevoegdheden
passen biJ de toezichthoudende taak van het algemeen bestuur.
Same nste I I i ng toezi chtfu

n

Ai e

Het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent, i.c. het algemeen bestuur, is als
volgt samengesteld (art. 4 líd 3 van de statuten):

a)
b)

een derde van het aantal bestuurders wordt benoemd door het
algemeen bestuur op bindende voordracht van de Vereniging van
Muziekhandelaren en Uítgevers in Nederland (VMN);
een derde van het aantal bestuursleden wordt benoemd door het
bestuur op bindende voordracht van de Nederlandse Muziek uítgevers
Vereniging; en

c)

een derde van het aantal bestuursleden wordt door het bestuur uit de
auteurs benoemd. Met deze samenstelling, waarin rekening blijkt te

worden gehouden met de categorieën van aangeslotenen bíj FEMU,

wordt voldaan aan art. 2e lid 2 van de Wet toezicht.
E le

ktron isch comm

u n i ce re

n

Art' 2b líd 5 van de wet toezicht schrijft voor dat een cBo haar leden in de
gelegenheid díent te stellen op elektronische wijze met de CBO te
communiceren. FEMU stelt in art,3lid 2 van de statuten rechthebbenden in de
gelegenheid op elektronísche wíjze met FEMU te communiceren.
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Aansluitvoorwoarden
De Wet toezicht kent in arl.2a een aantal rechten toe aan rechthebbenden die
of tot uitdrukking dienen te komen in de statuten van de CBO, of in de
aansluipoonryaarden die een CBO hanteert. Het College constateert dat de
rechten uit art. 2a niet tot uitdrukking zijn gebracht in de voorgelegde
aangepaste versie van de statuten en niet in het eveneens op 6 april jl.
toegestu

u

rde Exploitatiecontract Grafisch Reproductierecht.

Op dit onderdeel kan het College dan ook nog geen instemming verlenen.

Het College geeft FEMU in overweging op korte termijn in de
aansluitvoorwaarden de rechten van rechthebbenden zoals beschreven in art.
2a van de Wet toezicht op te nemen en de aansluitvoon¡laarden opnieuw ter

goedkeuring voor te leggen aan het College.
Besluit College
Het College stemt in met de door FEMU op 6 april 2018 voorgelegde concept

statuten.
Het College geeft FEMU in overweging op korte termíin in de
aansluitvoon¡vaarden de rechten van rechthebbenden, zoals beschreven in art'
2a van de Wet toezicht, op

te nemen en de aansluitvoorwaarden opnieuw ter

goedkeuring voor te leggen aan het college
Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bezwdør
Tegen

dit besluit køn binnen 6 weken na bekendmaking schrifteliik bezwaar

worden gemaokt door lndiening von een bezwoarschrift bij het College van
Toezícht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

a)

de 7oam en het adres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijvlng van het besluit wddrtegen het bezwoar of beroep
is gericht;

d)

de gronden von het bezwaor of beroep.

