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Besluit op verzoek om instemmlng met statuten, bestuurs- en
dírectiereglement, repart¡tiereglement en aan¡luitovereenkomst
Stichtlng Collectieve Gelden Omroepen (SCGO)

Geacht bestuur,

op 16 april 201.8 heeft scGo bij het colrege aangepaste documenten
ingediend naar aanleiding van de opmerkingen die het college heeft gemaakt
in de briefvan 21 augustus2otT op de op L7 juli2oLT ter goedkeuring
aangeleverde documenten in het kader van artikel 3 lid 1 sub a en b wet
toezicht.

Het College heeft de volgende documenten van u ontvangen:
- Statuten

- Bestuursreglement

- Directiereglement

- Repartitiereglement

- Aansluitovereenkomst

op 8 mei 201.8 heeft het cvTA u per e-mail een reactie gestuurd op de ter
goedkeuríng voorgelegde documenten, Het cvTA heeft vervolgens op 15 mei
en 12 juni 2018 een aangepaste versie van de statuten en van de aansluit-
overeenkomst ontvangen

Door scGo is gekozen voor een toezichthoudend bestuur, een model waarbij
het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend proces binnen de
stichting (art.5.6 van de statuten). Het bestuur bestaat uít drie leden,
natuurlijke personen (art, 5.1 statuten). Bestu ursleden worden benoemd
door de brancheorganísaties; één bestuurder wordt benoemd door Npo en
ROOS gezamenlijk, twee bestuurders worden benoemd door VCO. De
Brancheorganisaties dragen zorg voor een evenwichtige samenstelling van
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het bestuur (art. 3.1 bestuursreglemenl). Het cvTA gaat ervan uit dat met

deze samenstelling wordt voldaan aan art. 2 e lid 2 van de Wet toez¡cht

(een billijke en evenwichtige vertegenwoordiging in de toezichtfunctie van de

categorieën van aangeslotenen bij de CBO).

Zoals reeds gemeld in de brief van 21 augustu s2017 kan het college,

conform de Nodere uitwerking van het beleidskoder toezicht d.d. 26 april

2077, onder voorwaarden akkoord gaan met de keuze van cBo's om het

huidige bestuur in te richten als 'toezichtsorgaan' mét behoud van de

bestuurlijke status conform het Burgerlijk Wetboek. Het toezichthoudend

bestuur dient zich in dat geval 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 bestuurlijke bevoegdheden worden

toegekend die beschreven staan in art. 2d lid 4 t/m 6 van de wet toezicht-

Het College ziet er op toe dat deze beperking van de bestuurlijke

bevoegdheden van het bestuur (optredend als toezichtfunctie) en de gepaste

afstand van dit bestuur (optredende als toezichtfunctie) tot personen die

belast zijn met de dagelijkse leiding in opzet (statuten, reglementen) en in

we rking ( besluitvormi ng, ha nde li nge n) wo rdt nageleefd'

Het College constateert dat in art. 7.1 van de conceptstatuten van scGo is

bepaald dat het bestuur belast is met het besturen van de stichting met

inachtneming van het bepaalde in de Wet toezicht, de Richtlijnen, de

Keurmerkcriteria en het bepaalde in de artikelen 4.1en 4'2van het Bestuurs-

reglement scGO en de artíkelen 4.t en 4.2 van het Directiereglement van

SCGO. Bovengenoemde artikelen in het Bestuursreglement en Directieregle-

ment regelen de verdeling van bevoegdheden tussen de directie en het

bestuur.

Art. 5.6 van de conceptstatuten bepaalt dat het bestuur verantwoordelijk is

voor het toezichthoudend proces binnen de stichting. Deze toezichthouden-

de taak van het bestuur is nader uitgewerkt in het Bestuursreglement. Aan

het bestuur zijn in art. 4.2van het Bestuursreglement de bevoegdheden

toegekend die in de Wet toezicht in art. 2d lid 4 t/m 6 zijn voorbehouden aan

de ALV, een vergadering van rechthebbenden of de toezichtfunctie. scco

heeft deze bevoegdheden toegekend aan het (toezichthoudend) bestuur.

Naast de bevoegdheden van art. 2d lid 4 t/m 6 wet toezicht ís aan het

bestuur een aantal aanvullende bevoegdheden toegekend: het benoemen

van de accountant (art. 6.3), het benoemen van een evaluatiecommissie (art'

5.7), hetvaststellen van reglementen (art. 1L.1)en het ontbinden van de

stichting (art, 13). Het College kan instemmen met het in de statuten

toekennen van deze aanvullende bevoegdheden van het bestuur'
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Art. 8.3 van de statuten bepaalt dat het bestuur bevoegd is een dírecteur aan
te stellen, welke directeur de bevoegdheden zal hebben als bij zijn aanstelling
omschreven en zoals vastgelegd bij reglement. lngevolge art.4.l van het
Bestuursreglement heeft het bestuur van scGo de uitvoering van het
dagelijks beleid gedelegeerd aan de directie.

ln art. 3 en 4 van het Directiereglement is de taak van de directie nader
beschreven. Het college constateert dat het voorgelegde gestuursregfement

en Directiereglement in overeenstemming zijn met de (concept)statuten.
Het College stemt in met de voorgelegde (concept)statuten, het
Bestuursreglement en het Directíereglement.

Repartitiereelement

Het College constateert dat het aangepaste voorgelegde repart¡tiereglement
van scGo voldoet aan de eisen die de wet toezicht stelt aan repartitie-
reglementen van cBo's. Het college kan derhalve instemmen met het
voo rge legde re pa rtitiereglement.

Aansluitvoorwaarden

Het college constateert dat scGo de rechten van rechthebbenden zoals

beschreven in artikel 2a lid 1. t/m 7 van de wet toezicht tot uitdrukking heeft
gebracht in art. 4 lid 1 t/m 6 van de Aansluitovereenkomst scco. Het college
kan instemmen met de voorgelegde aansluitvoorwaarden.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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Bezwaar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmaking schrifteliik bezwaar

worden gemookt door ìndieníng von een bezwaarschrift bii het College von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevat ten

minste:

o) de naam en het odres van de indiener;

b) de ddgteken¡ng;

c) een omschriiving van het besluit waartegen het bezwoor of beroep

is gericht;

d) de gronden von het bezwoar of beroep.
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