
c college van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

BUMA STEMRA

De heer mr. H.J.W. Eijkelenboom

Postbus 3080

2130 KB HOOFDDORP

Postadres:

Postbus 15072

1001 MB Amsterdam

Bezoekadres:

Herengracht 566

1017 CH Amsterdam

Contactpersoon

E-mail

Datum

Kenmerk

Onderwerp

Telefoon: 020 30 30 26i.

lnternet: www.cvta.nl

A.5mit

I
31. oktober 2019

20L9232

Besluit op verzoek d.d. 5 september 2019 tot goedkeuring
aanpassing Reglement Raad van Bestuur Vereniging Buma en
Stichting Stemra.

Geachte heer Eijkelenboom,

op 27 juni 2019 heeft u, namens Vereniging Buma (Buma) en stichtíng stemra
(stemra), het college verzocht conform art. 3 lid i. sub b van de wet toezicht in
te stemmen met het op 13 juni 2019 door de Raad van Bestuur ingevolge art.
27.14van de statuten van Buma en stemra vastgestelde Reglement Raad van
Bestuur (Reglement). Dit Reglement is op 20 juni 20L9 goedgekeurd door de
Raad van Toezicht. ln de ter goedkeuring voorgelegde versie van het
Reglement zijn ten opzichte van het huidige Reglement een aantal wijzigingen
aangebracht. op 19 augustus heeft het college Buma stemra een reactie
gestuurd op het verzoek tot goedkeuring van het Reglement. Buma stemra
heeft vervolgens op 5 septembe r 2or9 een aangepaste versie (2 september
2019) van het Reglement ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

Wijzigingen Reglement Road van Bestuur
ln het ter goedkeuring voorgelegde Reglement (versie 2 september 2019) is
eryoor gekozen om - ten opzichte van het huidige Reglement - bepalingen die
ook in de statuten van Buma en stemra tot uitdrukking zijn gebracht te
vervangen door verwijzingen naar die betreffende bepalingen in de statuten
van Buma en stemra. Het betreft onder meer de wijze van benoeming en
ontslag van bestuursleden (art. 3 lid 2 van het Reglement) en de wijze van
besluitvorming door het bestuur (art. 4 lid 2 van het Reglement). Een
uitgebreider regeling inzake belangenverstrengeling is opgenomen in art. 5 van
het ter goedkeuring voorgelegde Reglement.
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De rol van de Raad van Toezicht bij belangenverstrengeling, tegenstrijdig

belang of nevenfuncties van leden van het bestuur is nader uitgewerkt in art' 6

van het Reglement. ln art. 7 van het Reglement zijn de besluiten opgenomen

waarvoor het bestuur de goedkeuring nodig heeft van de Raad van Toezicht'

Dit artikel is in lijn gebracht met het Reglement Raad van Toezicht dat eerder

ter goedkeuring aan het College is voorgelegd en waarmee het College op 6

junijl. heeft ingestemd. Verder is in het Reglement in art. 8 de relatie van de

Raad van Bestuur met het cvTA opgenomen en in art. 9 de relatie van de Raad

van Bestuur met de Raad van Rechthebbenden. Art' l-0 besteedt aandacht aan

de informatievoorziening door het bestuur richting de Raad van Toezicht' Een

bepaling inzake het in acht nemen van geheimhouding met betrekking tot

vertrouwelijke informatie door leden van het bestuur is opgenomen in art. 12

van het Reglement.

Be oorde I i n g ve rzoe k tot g oe d ke u ri ng

Het College constateert dat in de ter goedkeuring voorgelegde versie van het

Reglement een aantal bepalingen uit het huidige Reglement zijn geschrapt.

Buma stemra heeft ter toelichting op deze aanpassingen aangegeven dat deze

bepalingen reeds in de statuten van Vereniging Buma en stichting stemra zijn

ogenomen en om die reden volstaan kan worden met een verwijzing naar de

statuten van Buma en Stemra. Het College kan deze redenering volgen'

Met betrekking tot de artikelen 6 (rol Raad van Toezicht bij

belangenverstrengeling bestuur), I (relatie met het cvTA), 9 (relatie met de

Raad van Rechthebbenden), 10 (informatievoorziening Raad van Toezicht) en

12 (geheimhouding), welke nieuw zijn opgenomen in het ter goedkeuring

voorgelegde reglement ten opzichte van het huidige reglement Raad van

Bestuur heeft het College geen opmerkingen.

Het College constateert verder dat Buma en stemra een aantal wijzigingen in

het ter goedkeuring voorgelegde Reglement heeft doorgevoerd, waarmee het

Reglement in lijn is gebracht met het door het college reeds goedgekeurde

Reglement Raad van Toezicht. Voorts constateert het College dat in de versie 2

september 2019 in art 9 lid 1- een aangepaste verwijzing is opgenomen naar

het Reglement Raad van Toezicht waardoor de verwijzing nu begrijpelijk is.

Besluit College

Het College stemt in met het door Buma Stemra op 5 september 20L9 ter

goedkeuring voorgelegde aangepaste Reglement Raad van Bestuur (versie 2

september 2019).
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Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwoar
worden gemaokt door indiening von een bezwaarschrift bij het college van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevot ten
minste:

a) de naam en het odres van de indiener;

b) de dogtekening;

c) een omschrijving von het besluit waartegen het bezwoor is gericht;

d) de gronden von het bezwaor.

Bezwoar

3




