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Besluit op verzoek Stichting Reprorecht tot goedkeuring wijziging
statuten, bestuursreglement en directiereglement

Geacht bestuur,

Per e-mail van 16 september jl. heeft u bij het College een verzoek tot
goedkeuring ingediend met betrekking tot de wijziging van de statuten, het

bestuursreglement en het directiereglement van Stichting Reprorecht (versie 5

september 2018).

De voorgelegde documenten betreffen op onderdelen aangepaste versies van

de op 7 december 2017 reeds goedgekeurde conceptstatuten, het

conceptbestuursreglement en conceptdirectiereglement.

Stotuten

St¡chting Reprorecht heeft gekozen voor een toezichthoudend bestuur (art. 6

statuten). De samenstelling van het bestuur is beschreven in art. 5 van de

statuten en nader uitgewerkt in het bestuursreglement. De uitvoering van

beleidsbesluiten is neergelegd bij de directie die belast is met de dagelijkse

leiding van de stichting en verantwoordelijk is voor de werkzaamheden van het

bureau van de stichting (art. 10 statuten). Het College kan instemmen met de

voorgelegde statuten.

Be stu u rs- e n d i recti e reg le me nt
De taakverdeling tussen toezichthoudend bestuur, het presidium van het

bestuur en de uitvoerende directie is nader uitgewerkt ln het bestuurs- en

directiereglement. ln art. 2 e.v. het bestuursreglement is de evenwichtige en
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representatieve samenstelling van het toezichthoudend bestuur van Stichting 

Reprorecht verder uitgewerkt. Ook is nader bepaald hoe het presidium is 

samengesteld (art. 4 bestuursreglement). 

Het College kan instemmen met het voorgelegde bestuursreglement. 

Met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de directie zijn in art. 10 

directiereglement ten opzichte van de in december 2017 goedgekeurde versie 

de bedragen waarboven de directie het bestuur dient te raadplegen verhoogd. 

Ook is in het directiereglement de verplichting opgenomen voor de directie om 

verplicht het bestuur te raadplegen bij het aannemen van werknemers, 

alsmede in overige zaken ten aanzien waarvan de directie zich zou moeten 

realiseren dat het van belang is om het bestuur daarover te raadplegen. 

Daarnaast bepaalt het directiereglement dat de directie en iedere directeur 

gevolmachtigd is om in verband met de bedrijfsvoering van de Stichting 

betalingen te (doen) verrichten vanaf de bankrekening(en) van de stichting. 

Ten aanzien van de uitkering van aan (organisaties van) rechthebbenden 

verschuldigde bedragen is de hoogte van de bedragen in het directiereglement 

beperkt tot de door het bestuur goedgekeurde repartitiebudgetten en voor 

overige betalingen tot een bedrag van €250.000,-. Bovengenoemde volmacht 

kan door de directeur uitsluitend met een andere door het bestuur van de 

stichting aan te wijzen functionaris gebruikt worden. 

Besluit College 

Het College kan instemmen met de voorgelegde statuten, het 

bestuursreglement en het directiereglement van Stichting Reprorecht (versie 5 

september 2018). 

Hoogachtend, 

drs. A.J. Koppejan 

Voorzitter CvTA 
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Bezwddr

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftelijk bezwaar

worden gemookt door indiening von een bezwaarschrift bij het College van

Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevot ten
minste:

o) de naom en het adres von de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving van het besluit woortegen het bezwaor of beroep

is gericht;

d) de gronden van het bezwaar of beroep.

3




