
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

 
College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 

 

 
 

 

1. Procedure 

Stichting Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers (verder: Femu) heeft het 

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige 

rechten (verder: het College of het CvTA) verzocht om instemming met een 

voorstel tot het wijzigen van de statuten en het bestuursreglement van 

Femu. Op 17 juni 2021 heeft het College aan Femu een Advies uitgebracht als 

bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting 

collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (verder: Wet 

toezicht cbo’s). Bij brief van 8 juli 2021 heeft Femu zijn reactie gestuurd op 

het Advies. Het CvTA heeft vervolgens op 2 september 2021 een opvolgend 

Advies uitgebracht waarop Femu op 17 september 2021 een reactie heeft 

gestuurd in de vorm van een nieuw ontwerp statutenwijziging, een 

aangepast bestuursreglement en de toezegging het directiereglement, na 

instemming door het College met de voorgelegde statuten en 

bestuursreglement, op de website van Femu te plaatsen. 

 

2. Voorstel statutenwijziging en reglement(en) 

 

De wijziging van de statuten en het bestuursreglement van Femu houdt 

verband met de keuze voor een nieuw governance model. Femu heeft 
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gekozen voor een governance model, waarbij het bestuur de toezichtfunctie 

als bedoeld in artikel 2e, tweede lid, van de Wet toezicht cbo’s vervuld. 

 

Het College heeft in zijn eerdere adviezen – samengevat – overwogen dat de 

volgende punten nog aan instemming in de weg staan en geadviseerd op 

deze punten de stukken aan te passen.  

 

a. De toezichthoudende taak van het bestuur is niet expliciet in 

(concept)statuten opgenomen. 

 

Ad. a. Femu heeft in artikel 7, eerste lid toegevoegd de zin  "Het bestuur is 

het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent als bedoeld in art. 2e Wet 

toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 

naburige rechten.” 

Met deze toevoeging in de op 17 september 2021 voorgelegde statuten 

voldoet Femu aan de opmerking van het College op dit punt uit het Advies 

van 17 juni 2021. 

 

b. Keuze voor toezichthoudend bestuur vereist een dagelijks leidinggevende 

met eigen taken. De taakverdeling tussen de toezichtfunctie en de dagelijkse 

leiding zijn niet beschreven in de statuten.  

 

Ad.b. De constatering van het College in het Advies van 17 juni 2021 wordt 

bevestigd door Femu: als gevolg van de vervulling van de toezichtfunctie 

door het bestuur, zal altijd een dagelijkse leiding moeten worden aangesteld. 

Dit is nu aangepast in artikel 9, eerste lid van de voorgelegde statuten. In het 

directiereglement staan de taken van de directie vermeld en is de verdeling 

van de bevoegdheden tussen de directie en het toezichthoudend bestuur 

geregeld. Femu heeft toegezegd het directiereglement na goedkeuring van 

statuten en bestuursreglement ook op de website van Femu te plaatsen.  

 

c. ‘Redelijke termijn’ voor voordragen bestuurders is te ruim  

 

Ad.c. In het voorgelegde bestuursreglement is overal waar wordt gesproken 

over ‘een redelijke termijn’, de betreffende bepaling aangevuld met de 

mededeling dat die termijn maximaal drie maanden bedraagt en afhankelijk 

is van de urgentie van de invulling van de vacature. 

 

d. Opsomming tegenstrijdige belangen roept vragen op omdat ze niet lijken 

te zijn toegespitst op Femu 
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Ad.d. Femu heeft in artikel IV, zesde lid, van het voorgelegde 

bestuursreglement de voorbeelden van mogelijk tegenstrijdig belang 

situaties aangevuld. De beschreven voorbeelden betreffen geen limitatieve 

opsomming; het bestuur beslist en stelt vast of sprake is van een tegenstrijdig 

belang.   

 

e. Bijwonen vergaderingen door CvTA is niet afhankelijk van toestemming 

maar uit de wet volgende bevoegdheid 

 

Ad.e. Femu heeft artikel III, derde lid van het voorgelegde bestuursreglement 

zodanig aangepast dat het College toegang heeft tot de vergaderingen van 

bestuur en aangeslotenen. 

 

4. Beoordeling voorgelegde documenten Femu  

 

Het College constateert dat alle onderdelen van de adviezen zijn verwerkt in 

de op 17 september 2021 voorgelegde aangepaste ontwerp statutenwijziging 

en het gewijzigde bestuursreglement.  

 

5. Besluit 

 

Het College besluit in te stemmen met de op 17 september 2021 voorgelegde 

ontwerp statutenwijziging van Femu en het gewijzigde bestuursreglement 

van Femu. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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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. 




