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Besluit op verzoek d.d. 24 mei 2019 tot goedkeuring aanpassing

statuten vereniging Buma en statuten st¡chting stemra

Geachte

tt."rf

op 24 mei 2019 heeft u, namens vereniging Buma en stichting stemra, het
college verzocht conform art. 3 lid L sub a van de wet toezicht in te
stemmen met het op 8 april 20L9 aangenomen voorstel tot wijziging van de
statuten van Vereniging Buma en stichting stemra door het bestuur en de
Raad van Toezicht van Vereniging Buma een Stichting Stemra.

Voorstel tot wijziging statuten
De tekstvoorstellen voor wijziging van de statuten zijn in concept opgesteld

door de notaris (concept d.d. 28 maart 201g). De wijzigingen in de statuten
beperken zich tot de volgende artikelen uit de statuten:

¡

Aan art. L9 lid 5 sub c is toegevoegd dat een schriftelijk besluit buiten
vergadering van de Raad van Toezicht kan worden genomen met een

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een besluit van
de Raad van Toezicht buiten vergadering tot vaststelling en wijziging van
reglementen of strekkende tot het voorstellen van een wijziging van de

statuten kan slechts kan worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, gelijk aan de
gekwalificeerde meerderheid die wordt vereist bij een gewone Raad van
Toezichtvergadering waarin besloten wordt over reglementen of
voorstellen tot wijz¡g¡ng van statuten. Tevens is aan art. 19 lid 5 sub c
toegevoegd dat bij staking van stemmen de voorzitter van de Raad van
Toezicht een doorslaggevende stem heeft.

1

@rA

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

Aan art. 19 lid 6 is toegevoegd dat besluiten over vaststelling en

wijziging van reglementen of strekkende tot het voorstellen van een
wijziging van statuten met een meerderheid van tenm¡nste twee/derde
van de in de vergadering van de Raad van Toezicht uitgebrachte
stemmen kunnen worden genomen. Tevens is toegevoegd dat bij
staking van de stemmen de voorzitter van de Raad van Toezicht een
doorslaggevende stem heeft .
a

l

van de statuten is de zelfstandige vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuursvoorzitter vervangen door een
vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee bestuursleden gezamenlijk.
ln art. 24 lid

Beoordeling verzoek
het
Het voorstel dat voor instemming aan het College is voorgelegd betreft
in de statuten van Vereniging Buma en stichting stemra opnemen van drie
onderdelen. Het gaat daarbij ten eerste om het herstellen van
aanvullende

tot besluitvorming buiten vergadering van de
of
Raad van Toezicht inzake de vaststelling of wijziging van reglementen
een
een voorstel tot het wijzigen van de statuten. De statuten bepalen dat

een omissie met betrekking

besluit over bovengenoemde onderwerpen in vergadering dient te worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, bij besluitvorming buiten vergadering was deze

gekwalificeerde meerderheid nog niet opgenomen' Dat is met de
toevoeging aan art. 19 lid 5 sub c hersteld.
voorts is met het aanbrengen van een wijziging in de artikelen inzake
(art. 19
besluitvorming door de Raad van Toezicht in en buiten vergadering
lid 5 sub c en art. 19 lid 6) toegevoegd dat de voorzitter van de Raad van
Toezicht bij het staken van de stemmen een doorslaggevende stem heeft.
in de
Deze wijziging is naar aanleiding van een opmerking van het college
brief van 10 oktober 2018 in de voorgestelde statuten opgenomen'
Met de derde wijziging van de statuten is in art. 24lid I van de statuten de
werkwijze van het bestuur geformaliseerd. Belangrijke besluiten worden
door de bestuurders gezamenlijk genomen waardoor een gezamenlijke
vertegenwoordigingsbevoegdheid beter aansluit op de prakti¡k en er binnen
het bestuur dan ook voldoende checks & balances zijn georganiseerd.
Het College constateert dat het voorstel tot wijz¡ging van de statuten
conform de daarvoor binnen Vereniging Buma en stichting stemra
geldende statutaire bepalingen is aangenomen door het bestuur en de
Raad van Toezicht. Het besluiten

tot het wijzigen van de statuten van

Buma
Vereniging Buma en stichting stemra is aan de leden van Vereniging
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en de aangeslotenen van stichting stemra. Een dergelijk besluit kan door de
leden /aangeslotenen worden genomen met een meerderheid van

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste vijftig leden aanwezig zijn.
Besluit College
Het college stemt in met het ter goedkeuring voorgelegde voorstel voor het
wijzigen van de statuten van Vereniging Buma en stichting stemra onder
voorbehoud van ¡nstemming door de leden en aangeslotenen van
Vereniging Buma en stichting stemra met het op 24 meijl. aan het college
ter goedkeuring voorgelegde voorstel tot het wijzígen van de statuten van
Vereniging Buma en Stichting Stemra.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwoor

worden gemaokt door indiening vøn een bezwaarschrift b¡j het college van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

a)

de noam en het adres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving von het besluit woartegen het bezwaør is gericht;

d)

de gronden von het bezwaar.
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