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Besluit op verroek instemming met statuten FEMU

Geacht bestuur,

Het College heeft op 3L augustusjl. een verzoek tot goedkeuring van een
aanBepast ontwerp van statuten ontvangen van FEMU. Dit voorstel is door
FEMU ingediend naar aanleiding van de reactie van het college d.d. 16 mei
2018 op de eerder door FEMU ter goedkeuring voorgelegde statuten (d.d. 6
april 20L8). Het college heeft FEMU in overwegÍng gegeven in de door FEMU
gehanteerde Aansluitvoorwaarden een aantal uit de Wet toezicht aan

rechthebbende toekomende rechten in de Aansluitvoorwaarden op te nemen.
FEMU heeft er voor gekozen om de betreffende bepalingen toe te voegen aan
de statuten van FEMU.

Het college constateert dat de rechten die de wet toezicht in artikel 2a

toekent aan rechthebbenden in het voorgelegde ontwerp tot uitdrukking zijn
gebracht in artikel 3a van de statuten van FEMU.

Met het opnemen van de betreffende artikelen in de statuten -ín aanvulling op
de wijzigingen waarmee het college op 16 mei 2018 reeds heeft ingestemd-,
voldoen de statuten van FEMU aan de eisen die het college stelt aan statuten
van CBO's op basis van de huidige Wet Toezicht.
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Besluit College

Het College stemt in met het door FEMU op 31 augustus 2018 voorgelegde

ontwerp va n statutenwijziging.

Hoogachtend,

drs. AJ. Koppejan

Voorzitter CVTA

Bezwaør

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmoking schrifteliik bezwoor

worden gemookt door indiening von een bezwaarschrift bii het College von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrifi wordt ondertekend en bevot ten

minste:

a) de noom en hetadresvon de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving von het besluit wodrtegen het bezwoor of beroep

is gericht;

d) de gronden van het bezwoar of beroep.
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