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-Besluit op verzoek tot goedkeuring

Onderwerp

bestuursreglement,

directiereglement en repart¡tiereglement st¡chtlng
Ultgeversorganlsatle voor Onderwijsllcenties (UvO)

Op 4

januarijl. heeft het College ingestemd met de ter goedkeuring

voorgelegde statuten van de stichting uitgeversorganisatie voor
onderwijslicenties (uvo). uvo komt voort u¡t de sectie pRo Readerregeling

Nederland (PRN). Deze sectie is per

l

januari 20L9 losgemaakt van stichting

op 2L mei 2019 heeft u, namens het bestuur van uvo, conform art. 3 lid
1 sub b van de wet toezicht, de volgende reglementen aan het college
ter
PRo.

goedkeuring voorgelegd :
- directiereglementUvO

-

bestuursreglement UvO
repart¡t¡ereglementUvO

Beoordeling verzoek om goedkeuring
De hierboven beschreven aan het college voorgelegde reglementen zijn
afgeleid van de door het college reeds goedgekeurde reglementen van
stichting PRo, Met betrekking tot de voorgelegde reglementen van uvo heeft
het College de volgende opmerkingen:
Bestuursreglement UvO

stichting uvo heeft gekozen voor een 'bestuur en directiemodel,, waarbij aan
het bestuur de bevoegdheden toekomen die in de wet toezicht zijn
neergelegd bij de toezichtfunctie (bij gebreke van een Algemene vergadering
en vergadering van rechthebbenden).
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Het College constateert dat het bestuursreglement is opgesteld op basis van
art. 1.0van de statuten van uvo. Met betrekkingtot de samenstellingvan het
bestuur is het bestuur volgens art. 2 lid 2 van het bestuursreglement
verantwoordelijk voor een billijke en evenwichtige vertegenwoordiging van de
groepen uitgevers in het bestuur. De benoemingstermijn van bestuursleden
en
bedraagt drie kalenderjaren. Bestuursleden zijn tweemaal herbenoembaar
het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Het bestuurslidmaatschap

eindigt bij het zich voordoen van een van de in de statuten genoemde
6lid 8
situaties. ln art. 2 lid 4 het bestuursreglement wordt verwezen naar art.
van de statuten. Echter, art. 6 lid 8 van de statuten gaat over het benoemen
van een penningmeester en vicevoorzitter van het bestuur. De beschreven
in
situaties waarbij het lidmaatschap van het bestuur eindigt zijn opgenomen
art. 6 lid 1.0 van de statuten van UvO.
goedkeuring
Conform art. 4 lid 4 van het bestuursreglement dient het bestuur

te verlenen aan aanvaarding van nevenfuncties door bestuursleden, waarbij
zijn
verwezen wordt naar art. 5 lid 3 van het bestuursreglement' Bedoeld zal
art.4lid 3 van het bestuursreglement, aangezien in art.4 lid 3 wordt
gesproken over nevenfuncties en in art.5lid 3 de publicatie van het reglement
het
op de website van uvo is geregeld, ook de verwijzing in art. 4 lid 7 van

juist. Een verwijzing in
bestuursreglement naar art. 5 lid 4 tot en met 6 lijkt niet
art.4lid I sub b naar art 5 lid 6 van het bestuursreglement is eveneens niet
goed te begrijpen.

van het bestuursreglement wordt verwezen naar de artikelen L8
geen art'
en 21 van de statuten van UvO. De statuten van UvO bevatten echter
10 en L3
1.8, noch een art. 21. Bedoeld zal zijn een verwijzing naar de artikelen
ln art. 5 lid

l

van de sTatuten van UvO.
Directiereglement UvO

art'
Het College constateert dat het directiereglement is opgesteld op basis van
g lid 5 van de statuten van uvo en de samenstelling, taken en bevoegdheden
van de directie regelt. De directeurvan uvo is een door het bestuur benoemde
lid 4 van
medewerker van de uitvoeringsorganisatie, zoals beschreven in art. 1
het directiereglement (thans CEDAR B.V.).
de
ln art. 9 van het directiereglement zijn de door het bestuur van uvo aan

directeur gedelegeerde taken beschreven inzake het voorbereiden en
in art'
uitvoeren van besluiten van het bestuur van uvo. Hierbij is de verwijzing
g sub c van het directiereglement naar de verdelingsreglementen als bedoeld
in de statuten van uvo (verwezen wordt naar art.4 sub e van de statuten,
waarin het optreden van stichting uvo jegens inbreuken is geregeld) onjuist.
Bedoeld zal zijn een verwijzing naar art.4 sub c van de statuten van uvo.
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ln art. 10 van het directiereglement zijn de onderwerpen beschreven waarover
de directeur het bestuur dient te raadplegen alvorens een besluit te nemen.
De directeur is beperkt gevof machtigd om uvo te vertegenwoordigen ter zake
aangelegenheden betreffende de stichting en namens de stichting

rechtshandel¡ngen te verrichten die noodzakelijk zijn in verband met de
bedrijfsvoering en continuìteit van de stichting (art. 12 directiereglement). ln
de slotbepaling van het directiereglement (slotbepaling V.) wordt gerefereerd
aan 'dit herziene repartitiereglement'; bedoeld zal zijn,dit directiereglement,.

Repartitiereelement UvO
UvO heeft in art. lll onder a. van het ter goedkeuring voorgelegde
repartitiereglement opgenomen dat verdeling regelmatig, zorgvuldig en correct
plaatsvindt op basis van door uvo verworven gegevens over het gebruik,
waaronder de opgaven van universiteiten en onderwijsinstellingen en
marktonderzoek naar gebruik. De verdeling vindt zo spoedig mogelijk na
vaststelling van de verdeling plaats en in ieder geval uiterlijk negen maanden
na afloop van het boekjaar waarin de rechteninkomsten zijn geind
(overeenkomstig art.2¡ l¡d 3 van de wettoezicht) of zes maanden na
ontvangst
van vergoedingen van een andere cBo (overeenkomstig art. 2k lid 5 van de
wet toezicht), tenzij objectieve redenen uvo verhinderen zich aan deze

termijnen te houden, aldus art. lll onder b, van het repart¡tie-reglement,
ln art. lll onder c. van het repartitiereglement wordt verwezen naar stichting
PRo. Het cvTA gaat ervan uit dat hier stichting

uvo bedoeld zal zijn.
ln art. lll ondere. van het repartitiereglement is opgenomen dat vergoedingen
worden uitgekeerd na aftrek van de kosten van het beheer, Jaarlijks worden de
begroting en de kosten van activiteiten en werkzaamheden van de organisatie
van uvo vastgesteld. ln het repartitiereglement is bepaald dat kosten redelijk
zullen zijn in verhouding tot de aan rechthebbenden verleende diensten en
zullen worden gecalculeerd op basis van objectieve criteria (overeenkomstig
art. 2h lid 3 van de Wet toezicht)

Art. lll onder f van het repartitiereglement bepaalt dat bedragen onder €50,worden gereserveerd voor de betreffende rechthebbende tot 3 jaar na het jaar
van inning. lndien het minimumbedrag niet binnen drie jaar wordt bereikt,
worden de gereserveerde gelden na de periode van drie jaar pro rata verdeeld
onder de rechthebbenden die in het betreffende jaar een vergoeding hebben
ontvangen. conform art. 2i lid 8 van de wet toezicht worden verschuldigde
bedragen aan rechthebbenden als onverdeerd beschouwd indien deze
bedragen drie jaar na afloop van het boekjaar waarin de inning van de
rechteninkomsten heeft plaatsgevonden nog niet kunnen worden verdeeld en
de cBo alle nodige maatregelen heeft getroffen om de rechthebbende te
identificeren en te lokaliseren. Vergoedingen die niet kunnen worden verdeeld,
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ondanks de nodige door uvo getroffen maatregelen, worden pro rata verdeeld
onder de rechthebbenden die in het betreffende jaar een vergoeding hebben
ontvangen (art. lll onder g. van het repartitiereglement)'
ln art. 2a van de Wet toezicht worden rechten toegekend aan rechthebbenden'
uvo heeft de vereisten van art. 2a van de wet toezicht tot uitdrukking
gebracht in art. lllk. van het repartitiereglement. Daarin is bepaald dat de
verdeling van geincasseerde vergoedingen plaatsvindt op basis van een
overeenkomst tussen uvo en uitgevers en de hen vertegenwoordigende
organisaties. De overeenkomst beperkt rechthebbenden niet in het verlenen
van licenties voor niet-commercieel gebruik. De overeenkomst kan door
rechthebbenden (en de hen vertegenwoordigende organisaties) worden
beëindigd tegen het einde van een kalenderjaar, met inachtneming van een
opzegtermijn van zes maanden. Bij beëindiging van de overeenkomst behoudt
de rechthebbende zijn recht op vergoedingen tot aan de beëindigingsdatum'
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van de
readerregelingen kunnen conform de klachten- en geschillenregeling zoals
gepubliceerd op de website van uvo worden ingediend door rechthebbenden
en gebruikers (art. V van het repartitiereglement),

Op basis van voorgaande constateert het CvTA dat in het repartitiereglement
van UvO de vereisten van de Wet toezicht met betrekk¡ng tot de repartitie en

het repartitieproces zijn opgenomen.
Besluit
Het college stemt in met het door stichting uvo ter goedkeuring voorgelegde
bestuu rsreglement, d irectie reglement en repa rtitiereglement met
inachtneming van de door het college gemaakte opmerkingen inzake onjuiste
verwijzingen en tekstuele onvolkomenheden in deze documenten.
Hoogachtend,

drs. A.J. KoPPejan

Voorzitter CvTA
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Bezwaor
Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmaking schriftetijk bezwoar
worden gemøokt door indiening von een bezwoarschrift bij het college von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaorschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

a)

de noam en het adres van de indiener;

b)

de dagtekening;

c)

een omschrijving van het bestuit waartegen het bezwaor is gericht;

d)

de gronden van het bezwaar.
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