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Inleiding 

Op 29 juni 2021 heeft het CvTA een Advies uitgebracht aan de cbo’s StOPnl, 

Sekam en Sekam Video naar aanleiding van de voorgelegde wijzigingen van 

statuten en bestuursreglementen van deze cbo’s waartoe de besturen van de 

cbo’s op 29 april 2021 hebben besloten. Ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 

a van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheers-

organisaties auteurs- en naburige rechten (verder: Wet toezicht cbo’s), dient 

voor het wijzigen van statuten van cbo’s voorafgaande schriftelijke 

instemming te worden verkregen van het College. 

Door de cbo’s is op 9 juli 2021 per e-mail verzocht om een toelichting op een 

aantal van de opmerkingen die het CvTA heeft gemaakt in het Advies. De 

cbo’s hebben toegezegd de overige opmerkingen van het CvTA, neergelegd 

in het Advies over te nemen in een aan het CvTA  nieuw voor te leggen 

aangepast definitief voorstel voor het wijzigen van de statuten en 

bestuursreglementen van StOPnl, Sekam en Sekam Video.   

Op 13 augustus 2021 hebben StOPnl, Sekam en Sekam Video het College 

verzocht in te stemmen met aangepaste voorgelegde gewijzigde 

conceptstatuten en -bestuursreglementen. De voorgelegde documenten zijn, 

aldus de begeleidende e-mail bij het verzoek, aangepast aan het Advies van 

het College van 29 juni 2021.  

Besluit op verzoek om instemming 

Bezoek- en postadres: 

Krom Boomssloot 22-II 

1011 GW  Amsterdam 

Contactpersoon A.Smit

E-mail 

Telefoon 

info@cvta.nl

020 30 30 261 

Datum 

Ons kenmerk 

22 oktober 2021 

2021164 

Bijlage(n) -

Betreft Wijziging statuten en bestuursreglementen StOPnl, Sekam en 

Sekam Video 
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Het College ontving op 28 september 2021 een laatste versie van de 

conceptstatuten en -bestuursreglementen van StOPnl, Sekam en Sekam 

Video waarin alle toegezegde aanpassingen naar aanleiding van het Advies 

van het College zijn verwerkt. Het College baseert dit besluit op deze laatst 

toegezonden versies van conceptstatuten en -bestuursreglementen. 

Wijzigingen 

De wijzigingen in statuten en bestuursreglementen zijn aangebracht na het 

besluit van de besturen van StOPnl, Sekam en Sekam Video in oktober 2020 

om over te gaan naar een bestuursmodel waarbij het bestuur bestaat uit een 

uitvoerend bestuurder en drie niet-uitvoerende bestuurders. De uitvoerend 

bestuurder vormt de dagelijkse leiding van de cbo, zoals beschreven in artikel 

2f, eerste lid, Wet toezicht cbo’s. De niet-uitvoerende bestuurders vervullen 

de toezichtfunctie zoals beschreven in artikel 2e, eerste lid, van de Wet 

toezicht cbo’s.  De bij deze functies behorende taken zijn in de voorgelegde 

conceptstatuten toegekend aan de uitvoerend en niet-uitvoerende 

bestuurders en nader uitgewerkt in de conceptbestuursreglementen.  

StOPnl, Sekam en Sekam Video hebben in de statuten tevens bepalingen 

opgenomen inzake belangenverstrengeling en een belet- en ontstentenis-

regeling opgenomen om te voldoen aan de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen.  

Beoordeling verzoek instemming met conceptstatuten en – 

bestuursreglementen 

Het College constateert dat StOpnl , Sekam en Sekam Video met de op 28 

september 2021 aan het College voorgelegde conceptstatuten en -

bestuursreglementen de opmerkingen van het College uit het Advies van 29 

juni 2021 hebben verwerkt en daarmee voldoen aan de eisen die door de 

Wet toezicht cbo’s worden gesteld aan de inrichting van de statuten van 

cbo’s.   

Besluit 

Het College stemt in met de op 28 september 2021 door StOPnl, Sekam en 

Sekam Video voor instemming voorgelegde conceptstatuten en -

bestuursreglementen. 
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Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 

Voorzitter CvTA 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het 

bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.




