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Bijlage(n)

Onderwerp

-Besluit op verzoek pRO

tot

goedkeuring aangepaste statuten

Gea

op 30 julijl. heeft het college stichting pRo (pRo) geadviseerd een nadere
toelichting te verstrekken op een aantal van de ter goedkeuring voorgelegde
wijzigingen in de statuten van pRO.
PRo heeft op 2L augustus 2019 de verzochte toelichting verstrekt, alsmede
een aangepast voorstel voor wijziging van de statuten van pRo aan het
college voorgelegd ter goedkeuring ex art. 3 lid 1 sub a van de wet toezicht.
Aanpassingen in stotuten noor oanleiding von het Advies
Het college heeft ín het advies d.d. 30 juli 2019 de volgende opmerkingen

gemaakt:

a.

ln artikel 6 lid 2 van de ter goedkeuring voorgelegde statuten is de
procedure voor benoeming van bestuursleden geregeld. Het college
constateert dat hierbij ten eerste

is verzuimd de (éénmalige)

startsituatie

te beschrijven die het mogelijk moet maken dat de bestuursleden de
voorzitters van de secties benoemen als bestuursleden, tervoorkoming
van de omstandigheid dat personen geacht worden zichzelf te benoemen.
Ten tweede is uit de formulering van de procedure van het benoemen van
bestuursleden onduidelijk in welke situatie en onder welke
omstandigheden "het bestuur (a) de voorzitters van de sectie tot
bestuursleden benoemd, dan wel (b) in plaats van deze voorzitters, een
door de sectie voorgedragen lid van de sectie als bestuurslid benoemd,,.
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b. ln artikel

6 lid 2 van de ter goedkeuring voorgelegde statuten zijn ook de

vereisten ten aanzien van de voorzitter van het bestuur geformuleerd' De
,,kan
niet een persoon zijn die gelieerd is aan een aan de
voorzitter
stichting gelieerde instelling". Het college is van mening dat deze
formulering een dubbele onduidelijkheid bevat: wat wordt bedoeld met
(a) het gelieerd zijn van een persoon

tot een instelling en (b) het gelieerd

zijn van een instelling aan de Stichting PRO?

c.

ln art. 12lidzvan de ter goedkeuring voorgelegde statuten is bepaald dat
de sectie Pro Mandoot bestaat uit ten minste drie en ten hoogste ocht
leden, weorvan één lid wordt benoemd door NMIJV en FEMIJ gezomenliik
en de overige leden worden benoemd en ontslagen door de

Mediafederatie conform de stotuten von Stichting Reprorecht. Het College
kan de tekst van dit artikel moeilijk begrijpen. wat wordt met deze
verwijzing naar de statuten van stichting Reprorecht bedoeld? op welk
artikel in de statuten van Stichting Reprorecht heeft de in artikel 12lidz

d.

opgenomen verwijzing betrekking?
Door het hernummeren van artikelen in de ter goedkeuring voorgelegde
statuten is de nummering in de artikelleden van art. 6 van de statuten niet
jaarlijks op te
meer correct. ook de verwijzing in art. 7 lid 2 sub j naar het

juist
stellen transparantierapport in art. L9lid 4van de statuten is niet
meer; bedoeld zal zijn een verwijzing naar art. 16 lid 4 van de voorgelegde
statute n.
pRo heeft in de reactie van 2L augustus jl. bevestigd de opmerkingen van het
college te hebben verwerkt in een aangepaste versie van de ter goedkeuring
voorgelegde statuten, met uitzondering van de door het college gemaakte

opmerkingen als beschreven onder'a.'. PRO geeft als reden voor het niet
verwerken van de betreffende opmerking dat de beschrijving van de
startsituatie van PRO uitgebreid is beschreven in het voorstel tot splitsing en
de akte van splitsing. De starts¡tuatie is ontstaan na de splitsing, maar

daarvoor was er al een PRO (met een bestuur). PRO ziet daarom geen reden
om dit punt aan te passen. PRO stelt daarnaast dat onduidelijk is wat het

college beoogd met de tweede opmerking onder'a.' betreffende de
formulering en onduidelijkheid van de procedure wanneer het bestuur de
voorzitters van de sectie tot bestuursleden benoemd, dan wel in plaats van
deze voorzitters een door de sectie voorgedragen lid van de sectie als
bestuurder benoemd. Volgens PRO volgt uit de statuten dat de sectie een

voordracht doet. ln de regel wordt de voorzitter van de sectie voorgedragen,
maar de sectie kan besluiten dat dit ook een ander sectielid kan zijn' Het
bestuur van PRO neemt uiteindelijk een besluit over de voordracht'
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Beoordeling von de ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen
Naar aanleiding van de opmerkingen die het college heeft gemaakt op 30 juli
jl. inzake de door PRo ter goedkeuring voorgelegde statuten, heeft het
college geconstateerd dat pRo de opmerkingen zoals hierboven beschreven

onder 'bJ,'c.' en 'd.' heeft verwerkt in een aangepaste versie van gewijzigde
statuten, zoals op 2L augustus jl. aan het college ter goedkeuring voorgelegd,
Met betrekking tot de opmerkingen van het college onder ,a., is het college
akkoord met de toelichting van pRo op de door het college gemaakte
opmerkingen.
Besluit
Het college stemt in met de door pRo op 21 augustus 20j.9 ter goedkeuring
voorgelegde statuten van pRO.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwadr
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken no bekendmoking schriftetijk bezwoar

worden gemaokt door indiening van een bezwaorschrift

bij

het college von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevot ten

minste:

o)

de noam en het adres van de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving von het besluit woortegen het bezwoar is gericht;

d)

de gronden van het bezwoor.
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