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Besluit op verzork goedlêurlng Algerneen Verdcfingsreglemrnt ilorma

Geachte

op 4 oktober 2018 ontving het college van stichting Norma een verzoek tot
goedkeur¡ng van aanpäss¡ngen in het Algemeen Verdeling,sreglement van
Stichting Norma. Dit betreft een verzoek în het kader van art, 3 lid 1 onder b
wet toezicht. De aanpassingen in het Algemeen verderingsreglement zijn
rnede op verzoek van Stichting De Thulskopie aangebracht.
Het ter goedkeuring voorgelegde voorstel is reeds goedgekeurd door de Raad
van Rechthebbenden van stichtÍng Norma, stichting de Thuiskopie en
Stichting Leenrecht.

Wijzigingen in het Algemeen Verdelìngsreglement
Het college constateert de volgende wíjzígingen in het Algemeen
Verdelingsreglernent van StichtÍng Norma:

- ln art' 2.4 van het Algerneen verdelingsreglernent is toegevoegd dat door
Norrna wordt gestreefd naar een totale inhouding in de keten van innÍng
en verdeling van niet meer dan 159ú van de geihcasseerde vergoedingen.

- Aan art, 2,5 is toegevoegd dat aangesloten uitvoerende kunstenaars bij
de Raad van Rechthebbenden bezwaar kunnen maken tegen de socu
inhouding.

ln art. 4'3 is opgenomen dat de Raad van Rechthebbenden uÍtvoerings-
besluiten kan nemen in aanvulling op het Atgemeen verdelingsreglement.
De¿e aanvulling is bedoeld voor de verdeling van kleine geldstromen
waarvoor een op zichzelf staand verdeelreglement niet opportuun wordt
geacht.

- Met betrekking tot de ultkeringen is in art. 5.2 opgenomen dat Norma
uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst door Norma van de
rhuískopievergoeding en de Leenrechtvergoeding zal overgaan tot het
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uitbetalen aan de rechthebbende uiwoerende kunstenaar, De verjarings-

termijn voor de uitkering van vergoedingen waar naar wordt verwezen in

art. 5.3 van het Algemeen Verdelingsreglement vangt aan volgend op het

boekjaar waarin de vergoeding bij betalingsplichtigen ís geÏnd.

Het college heett geen bezwaar tegen bovengenoemde wijzigingen van het

Algemeen Verdelingsreglement die door Stichting Norma zijn aa ngebracht op

verzoek van Stichting de Thuiskopie en ter verduidelijking van het eigen

beleid-

Sesluit

Het College stemt in met het verzoek tot goedkeuríng d.d. 4 oktober 2018

van de rroorgelegde wijzigingen in het Algerneen verdelingsreglernent van

Sticht¡ng Norma.

Hoogachtend,

drs, A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Eetwaat

Tegen dit bestuit kdn blnnen 6 weken no bekendmoking schrilteliik bezwoør

worden gemookt door índiening von een bezwoorschrift bii het college von

Toezichl Auteursrechten, Het bezwoorcchrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

o) de noom en hetodres van de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving van het besluit woortegen het bezwoor ol beroep

ts gericht;

d) de gronden von hetbezwdor of beroep.
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