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GeachteJ,
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 1_2
februari 2018 heeft het College ingestemd met de voorgelegde statuten en
het bestuursreglement. Met betrekking tot het voorgelegde directiereglement en repartitíereglement heeft het College een aantal opmerkingen
gemaakt. Op L3 maart heeft PRO de aangepaste versies van het
directiereglement en repartitiereglement aan het College gestuurd ter
goedkeuring. Het College heeft op 30 april 2018 besloten tot instemming met
het repartitiereglement van Stichting PRO. Met betrekkíng tot het
directiereglement heeft het College commentaar gegeven en Stichting pRO
verzocht een aangepaste versie van het directiereglement ter goedkeuring
voor te leggen. Op 17 juli 20L8 ontving het College een aangepaste versie
van het directiereglement ter goedkeuring.

Directiereqlement
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 Algemene vergadering en
vergadering van rechthebbenden).

ln het directiereglement

is

geregeld dat de directeur is belast met de

dagelijkse leiding van de stichting 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 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.
ln de aangepaste vers¡e van het directiereglement is de voorafgaande
goedkeurende bevoegdheid van het bestuur met betrekking tot de
betreffende onderwerpen vervangen door het raadplegen van het bestuur

door de directeur op de onderwerpen als beschreven onder art. 10 a. t/m d'
alvorens de directeur daarover besluit. Het College kan instemmen met deze
formulering van de verdeling van bevoegdheden tussen bestuur en directie'
Besluît
Het College besluit in te stemmen met het op L7 juli il. ter goedkeuring
voorgelegde directiereglement van Stichting PRO.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwaor
Tegen dit bestuit kon binnen 6 weken na bekendmaking schrifteliik bezwaor

worden gemodkt door indiening van een bezwoorschrift bii het College van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:
a)

de noam en het odres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijvìng van het besluit woartegen het bezwaor of beroep is

gericht;
d)

de gronden van het bezwaor of beroep.

2

