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Besluit op uerroetr d.d. I oktober 2019 tot toedkeurlng aanpasrlng
rtatuten Vercnlging Euma lconcept 4-9-2Olg) en st¡tuten Stlchtíng
Stemf a lconcGpt ¡8.09,20181

GeachteJ

lnleidine

op 1 oktober 2018 heeft u namens Buma stemra het coilege verzocht
goedkeuring te verlenen aan wijzigingen van de statuten van vereníging Buma
en stichting stemra. De wíjzigingen betreffen een uitbreiding van het aantal
onafhankelijke leden in de Raad van Toezicht van Buma en stemra van twee
naar drie leden. ln de begeleidende brief bij het verzoek is de achtergrond van
het verzoek tot deze wijziging toegelicht en wordt tevens gemeld dat de Raad
van Rechthebbenden op 24 september jl. positief heeft geadviseerd op de
voorgenomen wíjziging.

Onze reactie van l0 oktober 201g
op 10 oktober jl. (onze bríef met kenmerk 2org2so, zie bíjlage) hebben wij u
geTnformeerd dat wij onze instemming aan de voorgelegde statuten verlenen,
indien een aantal opmerkingen onzerzijds worden verwerkt,
De voorz¡tter van de Raad van Toezicht, heeft het Coflege
op 11 oktober jl. laten weten in te kunnen stemmen met de gemaakte
opmerkingen, maar dat de verwerkíng van deze opmerkingen ertoe zar reiden
dat de statuten niet tíjdig aan de ALV van Buma Stemra op 29 oktober as.
kunnen worden aangeboden. Daardoor zou het hoofddoel van de wíjzíging van
de statuten, de uítbreíding van het aantal onafhankelijke leden van de Raad
van Toezicht, niet kunnen worden gerealiseerd via besluitvorming in de ALV
van 29 oktober as.
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De voorz¡tter van de Raad van Toezicht heeft ons toegezegd voor de

eerstvolgende ALV van Buma Stemra na 29 oktober a's' wijzigingen van

statuten aan deze ALV voor te leggen, waarin de door ons gemaakte

opmerkingen wel zijn verwerkt.

Beslult Colleee

Het College stemt in met de op 1 oktober 2o18 voorgelegde statuten. Het

College gaat er, gelet op voorgaande, vanuit dat het voorafgaande aan de

eerstvolgende ALv van Buma stemra na 29 oktobef a.s. een wiiziSin8 van de

statuten van Euma en Stemra ter Soedkeuring zal krijgen voorgelegd'

Hoogachtend,

drs. A.J. KoPPejan

Voorzitter CvTA

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmoking schrifteliik bezwaor

worden gemookt door indiening von een bezwoarschriÍt bii het college von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrilt wordt ondertekend en bevot ten

m¡nste;

o) de noom en het odres von de indiener;

b) de dagtekening;

c] een omschriiving von het besluit woortegen het bezwoar of beroep

is gericht;

d) de gronden von het bezwoor of beroep.

Bezwoal
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Onderwerp RcaGt¡G op ver¿oek d.d. I oktobê? 201g tot gocdkeuring a¡npa¡s¡ng
st¡tuten Vercnlt¡ng Buma lconcept 4.9-2olg, en st¡tuten St¡chtint
Stemra fconcept Z&09-20lgl

lnleidinp

op 1 oktober 2018 heeft u namens Buma stemra het coilege verzocht
goedkeuring te verfenen aan wijzigingen van de statuten van vereniging Buma
en stichting stemra. De wijzigingen betreffen een uitbreiding van het aantal
onafhankelflke leden ín de Raad van toezicht van Buma en stemra van twee
naar drie leden. fn de begereidende brief bij het verzoek is de achtergrond van
het verzoek tot deze wiJzigìng toegericht en wordt tevens gernerd dat de Raad
van Rechthebbenden op 24 september jl. posltief heeft geadviseerd op de
voorgenomen wijziging.

Eevlndinsen

De wijzigingen betreffen aanpassingen in de artikelen 13.2, 13.3, 77.2 en z5.g
van de statuten van zower Vereníging Buma ars stichtíng stemr¿, waarmee de
uitbreiding van het aantal onafhankerijk reden in de Raad van Toezicht van
twee naar drie wordt geregeld.

Het College neemt aan dat het getaf tussen haakjes ,(2), 
in art. L3.3.cvan de

statuten van stemra nog wordt aangepast aan het getar dat eerder in het
¿rtikel wordt genoemd (drle).
Ten aanzien van de slotverkraring wir het coilege opmerken dat deze - naar het
oordeel van het coilege en ¿oafs eerder gemotiveerd door het bestuur van
Buma Stemra - noodzakerijk was om de recente governance-overgang van het
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'bestuur-directiemodel' naar het 'Raad van Toezicht-bestuurmodel' mogelijk te

maken. Het college ziet geen aanleidíng om deze slotverklaring in de thans ter

goedkeuríng voorgelegde statuten te handhaven.

Ìen slotte is het college van mening dat in de statuten niet is voorzien in de

situatie dat de besluitvorming in de Raad van Toezìcht wordt geblokkeerd door

het staken van de stemmen, door onder meer de afwezigheid van leden of het

onthouden van stemmen, Het College hecht eraan dat in de statuten een

voorzìening wordt opgenomen waardoor de voorzitter - mits aanwezig -, in

geval de stemmen in de Raad van Toezicht staken, een doorslaggevende stem

krijgt toebedeeld. Hieraan kan worden toegevoegd dat bij afwezigheid van de

voorzitter, deze alleen kan worden vervangen door een onafhankelijk lid. Het

college gaat efvan uit dat u zich, vooreen juiste formulering hiervan, laat

ondersteunen door een notaris.

Oordeel Colleqe

Het College kan zijn instemming aan de voorgelegde statuten verlenen, indien

de hiervoor gemaakte opmerkingen in de statuten worden verwerkt. Het

college ziet graag zo spoedig mogelijk een gewijzigd voorstelvan de statuten

van Vereniging Euma en Stichting Stemra ter goedkeuring aangeboden'

Hoogachtend,

drs. A.J, l(oppejan

Voorzitter CvTA
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