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Naam, zetel en duur
Artikel 1
1.1
De Vereniging is genaamd: Vereniging Buma.
1.2
De Vereniging heeft haar zetel te Amstelveen.
1.3
De duur van de Vereniging is onbepaald.

j.

Begripsomschrijvingen
Artikel 2
In deze statuten wordt verstaan onder:
a.
muziekauteursrecht: de rechten en/of
aanspraken krachtens wet, verdrag of wettelijke
regeling, waar ook ter wereld, toekomende aan
de auteur of zijn rechtverkrijgenden met
betrekking tot iedere openbaarmaking – met
uitzondering van het verveelvoudigen of het
verspreiden van verveelvoudigingen – van
auteursrechtelijk beschermde muziekwerken
met of zonder woorden, daarmee gelijk te
stellen de uitvoering van dramatisch-muzikale
werken, wanneer ze ten gehore gebracht
worden zonder te worden vertoond;
b.
componist: de maker van een muziekwerk;
c.
tekstdichter: de maker van een met een
muziekwerk verbonden tekst;
d.
auteur: de natuurlijke persoon die de
hoedanigheid van componist en/of tekstdichter
bezit;
e.
uitgever: een door een natuurlijke persoon
gedreven eenmanszaak die de economische
functie van muziekuitgever vervult;
f.
uitgeversbedrijf: een door en/of voor rekening
van meerdere natuurlijke personen of door een
rechtspersoon gedreven bedrijf dat de
economische functie van muziekuitgever
vervult;
g.
deelnemer: de belanghebbende bij het
muziekauteursrecht, die hetzij in de
hoedanigheid van auteur of zijn
rechtverkrijgende, hetzij in de hoedanigheid van
uitgever of uitgeversbedrijf een
exploitatiecontract met de Vereniging heeft
gesloten;
h.
leden: deelnemers en door uitgeversbedrijven
of door vennootschappen als bedoeld in artikel
7a aangemelde personen die krachtens deze
statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap,
zulks voor de duur van dat lidmaatschap;
i.
Nieuw Geneco: het Nieuw Genootschap van
Nederlandse Componisten, de bij notariële akte
de dato acht juli tweeduizendveertien wegens
fusie met Componisten’96 gewijzigde naam van
het Genootschap van Nederlandse

k.

l.

m.

n.

o.
p.

q.
r.

s.
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Componisten, opgericht vijf februari
negentienhonderd elf en gevestigd te
Amsterdam;
Popauteurs.nl: Vereniging Popauteurs.nl, de
bij notariële akte de dato veertien februari
tweeduizendveertien gewijzigde naam van de
Vereniging van Professionele Auteurs Lichte
Muziek, de bij notariële akte de dato drie mei
negentienhonderdnegentig gewijzigde naam
van de Vereniging Woord en Toondichters der
Lichte muziek W.T.L., opgericht acht en twintig
januari negentienhonderdzevenendertig en
gevestigd te Amsterdam;
VSenV: De vereniging ‘Vereniging van
Schrijvers en Vertalers’ gevestigd te
Amsterdam, sinds negentienhonderd
achtennegentig opvolger van de Vereniging van
Letterkundigen / Vakbond van Schrijvers,
opgericht vijftien februari negentienhonderdvijf
en gevestigd te Amsterdam;
BCMM: Beroepsvereniging Componisten
MultiMedia, opgericht dertien maart
tweeduizend negen en gevestigd te ’sGravenhage;
NMUV: Nederlandse Muziek Uitgevers
Vereniging, opgericht zes november
negentienhonderd twee en negentig en
gevestigd te Hilversum;
VMN: de Vereniging van Muziekhandelaren en
Uitgevers in Nederland (VMN), opgericht
zestien juli negentienhonderd negen en
gevestigd te Amsterdam;
exploitatiecontract: een contract als bedoeld
in artikel 28;
repertoire: het totaal van de muziekwerken ten
aanzien waarvan een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon op het moment van het sluiten
van het exploitatiecontract over hetzij het
muziekauteursrecht, hetzij een recht op betaling
uit hoofde van het muziekauteursrecht beschikt,
en alle muziekwerken, die hij tijdens de duur
van bedoeld contract zal maken of ten aanzien
waarvan hij tijdens de duur van bedoeld
contract hetzij het muziekauteurs-recht, hetzij
een recht op betaling uit hoofde van het
muziekauteursrecht zal verwerven;
Stemra: de Stichting Stemra, gevestigd te
Amstelveen;
bestuurslid: de door de ledenvergadering
conform artikel 21, leden 1 en 2 benoemde
natuurlijke persoon;
bestuur: het bestuur van de Vereniging, als
bedoeld in artikel 21, bestaande uit een of meer
bestuursleden;

t.

u.

v.
w.

x.

y.

z.
aa.

bestuursvoorzitter: het door de
ledenvergadering conform artikel 21, lid 1 tot
voorzitter van het bestuur benoemde
bestuurslid;
(adjunct-)directeur: de medewerker, niet
zijnde bestuurslid in de zin van artikel 21, aan
wie conform artikel 22 lid 5 door het bestuur de
titel (adjunct-)directeur is toegekend;
raad van rechthebbenden: het orgaan als
bedoeld in artikel 20a;
rechtverkrijgende:
a. een natuurlijk persoon die
muziekauteursrecht krachtens erfrecht (dat
wil zeggen als erfgenaam of legataris van
een auteur) heeft verkregen;
b. opvolgende erfgenamen en/of
legatarissen;
c. een besloten of naamloze vennootschap
waarvan een auteur of zijn genoemde
rechtsopvolger ten minste negentig
procent (90%) van de geplaatste aandelen
houdt, dan wel
d. andere rechtspersonen die voldoen aan
door het bestuur bij reglement vast te
stellen voorwaarden.
BAM!: Beroepsvereniging voor AuteurMuzikanten, opgericht negentien oktober
tweeduizend en vijftien en gevestigd te
Amsterdam;
VCTN: Vereniging Componisten en
Tekstdichters NTB, opgericht drie januari
tweeduizend en veertien en gevestigd te
Amsterdam;
Vereniging: de rechtspersoon waarop deze
statuten betrekking hebben;
raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan
als bedoeld in artikel 13.

Doel en middelen
Artikel 3
De Vereniging stelt zich ten doel zowel de materiële als
de immateriële belangen van auteurs en hun
rechtverkrijgenden, uitgevers en uitgeversbedrijven te
bevorderen, zonder winstoogmerk voor zichzelf.
Artikel 4
4.1 De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.
het nastreven van verbetering van de
auteursrechtelijke bescherming in het
algemeen en die van werken van
componisten en tekstdichters in het
bijzonder, zowel nationaal als
internationaal;

b.

4.2

4.3

4.4

4.5

het verlenen van bemiddeling inzake
muziekauteursrecht en de exploitatie en
handhaving van de aan de Vereniging
toevertrouwde rechten en aanspraken. De
Vereniging kan daartoe ten eigen name in
rechte optreden, ongeacht op grond van
welke titel zij de haar toevertrouwde
rechten en aanspraken exploiteert en
handhaaft;
c. het oprichten en in stand houden van een
bureau ter uitvoering van de
werkzaamheden van de Vereniging;
d. de oprichting en instandhouding van
organisaties en fondsen, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, die ten doel hebben
de bevordering van sociale, culturele en
educatieve diensten in het belang van de
deelnemers;
e. andere middelen die tot haar doel
bevorderlijk zijn.
De Vereniging is bevoegd ter verwezenlijking
van haar doelstelling zowel in als buiten
Nederland werkzaam te zijn.
De Vereniging is bevoegd tot het aangaan van
overeenkomsten met buitenlandse organisaties
van soortgelijke aard, bij voorkeur op basis van
wederkerigheid.
De Vereniging is bevoegd tot het deelnemen in
nationale en internationale organisaties op het
gebied van het auteursrecht.
De Vereniging is bevoegd haar bureau
werkzaamheden te doen verrichten ten
behoeve van derden op het gebied van het
auteursrecht of daaraan verwante rechten en
aanspraken, op voorwaarde dat zodanige
werkzaamheden de belangen van de
Vereniging en haar deelnemers niet benadelen
of in gevaar brengen.

Artikel 5
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a.
ontvangen betalingen voor diensten aan
natuurlijke personen of rechtspersonen
bewezen;
b.
contributies van de leden, jaarlijkse bijdragen
van deelnemers en geheven entreegelden;
c.
opbrengsten uit vermogen;
d.
vrijwillige bijdragen en schenkingen;
e.
erfstellingen, die niet anders dan onder
voorrecht van boedelbeschrijving kunnen
worden aanvaard;
f.
andere baten.
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Lidmaatschap

7a.2

Artikel 6
6.1
Het lidmaatschap van de Vereniging staat
slechts open voor natuurlijke personen, die
auteur, erfgenamen of legatarissen van de
auteur, of uitgever zijn of een leidinggevende
functie vervullen in een uitgeversbedrijf.
6.2
Elk uitgeversbedrijf kan slechts één
leidinggevend functionaris voor het
lidmaatschap aanmelden.
6.3
Een natuurlijk persoon kan slechts in één
hoedanigheid lid van de Vereniging zijn.
Artikel 7
7.1
Auteurs kunnen lid van de Vereniging zijn,
indien zij
a. ingezetene dan wel onderdaan zijn van
een van de landen behorende tot de
Europese Unie, en
b. een exploitatiecontract met de Vereniging
hebben gesloten, en
c. uit hoofde van hun exploitatiecontract aan
inkomsten een bedrag van gemiddeld
tenminste tweehonderd tachtig euro (€
280,00) per jaar hebben genoten
gedurende drie aaneengesloten
kalenderjaren.
7.2
Indien een auteur al eens lid van de Vereniging
is geweest en zijn lidmaatschap op grond van
artikel 11, lid 2 is beëindigd, omdat zijn totale
inkomsten gedurende vijf kalenderjaren minder
bedroegen dan eenduizend eenhonderd twintig
euro (€ 1.120,00), dient het in artikel 7, lid 1,
onder c bedoelde bedrag te zijn genoten sedert
de laatste beëindiging van zijn lidmaatschap.
Artikel 7a
7a.1
De vennootschap als bedoeld in artikel 2, sub
w, kan de auteur die tenminste negentig
procent (90%) van de aandelen houdt
aanmelden voor het lidmaatschap van de
Vereniging, indien:
a. de vennootschap zijn hoofdbedrijf heeft
gevestigd in een van de landen behorende
tot de Europese Unie en
b. de vennootschap een exploitatiecontract
met de Vereniging heeft gesloten en
c. de vennootschap uit hoofde van zijn
exploitatiecontract aan inkomsten een
bedrag van gemiddeld tenminste
tweehonderd tachtig euro (€ 280,00) per
jaar hebben genoten gedurende drie
aaneengesloten kalenderjaren.

7a.3

Voor de toepassing van dit artikel 7a, lid 1
(inzake lidmaatschap) tellen de jaren en
inkomsten dat de auteur deelnemer was mee
voor de telling van de jaren en inkomsten van
de vennootschap die de auteur voor het
lidmaatschap heeft aangemeld.
Indien een door de vennootschap aangemelde
auteur al eens lid van de Vereniging is geweest
en dit lidmaatschap op grond van artikel 11 lid 2
is beëindigd, omdat de totale inkomsten van de
vennootschap gedurende vijf kalenderjaren
minder bedroegen dan eenduizend eenhonderd
twintig euro (€ 1.120,00), dient de
vennootschap het in artikel 7a, lid 1, onder c
bedoelde bedrag te hebben genoten sedert de
laatste beëindiging van dat lidmaatschap.

Artikel 7b
7b.1
Een deelnemer die zijdens rechtverkrijgende
erfgenamen en legatarissen van een auteur het
exploitatiecontract met de Vereniging heeft
gesloten kan lid van de Vereniging zijn, indien
a. de deelnemer ingezetene dan wel
onderdaan is van een van de landen
behorende tot de Europese Unie en
b. een exploitatiecontract met de Vereniging
is gesloten en
c. het repertoire uit hoofde van het
exploitatiecontract aan inkomsten een
bedrag van gemiddeld tenminste
tweehonderd tachtig euro (€ 280,00) heeft
opgebracht gedurende drie
aaneengesloten kalenderjaren.
7b.2
Indien al eens een zijdens de
rechtverkrijgenden erfgenamen en legatarissen
aangemelde persoon aangeslotene van de
Vereniging is geweest en het lidmaatschap op
grond van artikel 11, lid 2b is beëindigd omdat
de totale inkomsten van het in lid 1 onder b
bedoelde exploitatiecontract gedurende vijf
kalenderjaren minder bedroegen dan
eenduizend eenhonderd twintig euro (€
1.120,00), dient het in artikel 7 lid 1, onder c
bedoelde bedrag te zijn genoten sedert de
laatste beëindiging van het lidmaatschap.
7b.3
Onder rechtverkrijgende erfgenamen en
legatarissen worden de in artikel 2, sub w onder
a en b bedoelde rechtverkrijgenden verstaan.
7b.4
Leden die zijdens erfgenamen en/of
legatarissen lid van de Vereniging zijn, kunnen
geen bestuurslid, lid van de raad van toezicht of
lid van de raad van rechthebbenden van de
Vereniging zijn of worden.
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Artikel 8
8.1
Uitgevers kunnen lid van de Vereniging zijn,
indien zij
a. ingezetene dan wel onderdaan zijn van
een van de landen behorende tot de
Europese Unie, en
b. hun hoedanigheid van uitgever niet
vervullen binnen een uitgeversbedrijf, en
c. een exploitatiecontract ten aanzien van
alle, maar tenminste vijftig oorspronkelijke
werken, ter zake waarvan zij krachtens
een rechtstreekse rechtsverhouding met
een auteur of zijn rechtverkrijgende tot
uitgave zijn overgegaan, met de
Vereniging hebben gesloten, en
d. uit hoofde van hun exploitatiecontract aan
inkomsten een bedrag van gemiddeld
tenminste tweeduizend achthonderd euro
(€ 2.800,00) per jaar hebben genoten
gedurende drie aaneengesloten
kalenderjaren.
8.2
Indien een uitgever al eens lid van de
Vereniging is geweest en zijn lidmaatschap op
grond van artikel 11, lid 3 is beëindigd, omdat
zijn totale inkomsten gedurende vijf
kalenderjaren minder bedroegen dan elfduizend
tweehonderd euro (€ 11.200,00), dient het in
artikel 8, lid 1, onder d bedoelde bedrag te zijn
genoten sedert de laatste beëindiging van zijn
lidmaatschap.
Artikel 9
9.1
Een uitgeversbedrijf kan één leidinggevend
functionaris aanmelden die lid van de
Vereniging kan zijn, indien dit uitgeversbedrijf
a. zijn hoofdbedrijf heeft gevestigd in een van
de landen behorende tot de Europese
Unie, en
b. Een exploitatiecontract ten aanzien van
alle, maar tenminste vijftig oorspronkelijke
werken, ter zake waarvan het
uitgeversbedrijf krachtens een
rechtstreekse rechtsverhouding met een
auteur of zijn rechtverkrijgende tot uitgave
is overgegaan, met de Vereniging heeft
gesloten, en
c. uit hoofde van zijn exploitatiecontract aan
inkomsten een bedrag van gemiddeld
tenminste tweeduizend achthonderd euro
(€ 2.800,00) per jaar heeft genoten
gedurende drie aaneengesloten
kalenderjaren.
9.2
Indien al eens een door het uitgeversbedrijf
aangemelde persoon lid van de Vereniging is
geweest en dit lidmaatschap op grond van

artikel 11, lid 4 is beëindigd, omdat de totale
inkomsten van dat uitgeversbedrijf gedurende
vijf kalenderjaren minder bedroegen dan
elfduizend tweehonderd euro (€ 11.200,00),
dient het uitgeversbedrijf het in artikel 9, lid 1,
onder c bedoelde bedrag te hebben genoten
sedert de laatste beëindiging van dat
lidmaatschap.
Artikel 10
10.1
De aanmelding – zijdens een deelnemer – voor
het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het
bestuur door middel van een door het bestuur
beschikbaar te stellen aanmeldingsformulier.
10.2
Het bestuur beslist over toelating of afwijzing.
Zij dient daarbij te controleren of de
desbetreffende persoon voldoet aan de
vereisten voor het lidmaatschap. Het besluit
terzake dient uiterlijk dertig dagen na ontvangst
door de Vereniging van het
aanmeldingsformulier schriftelijk aan de
aanmelder te worden medegedeeld.
10.3
Als aanvangsdatum van het lidmaatschap geldt
de dagtekening van de schriftelijke mededeling
van het toelatingsbesluit van het bestuur.
10.4
Een afwijzend besluit op een aanmelding voor
het lidmaatschap wordt gemotiveerd. De
aanmelder kan binnen drie maanden na
dagtekening van de schriftelijke mededeling
van het bestuursbesluit schriftelijk gemotiveerd
beroep instellen bij de geschillencommissie.
a. Indien een uitgeversbedrijf een natuurlijke
persoon voor het lidmaatschap heeft
aangemeld, is uitsluitend dat
uitgeversbedrijf bevoegd het beroep als
bedoeld in het voorgaande lid in te stellen.
b. Indien een vennootschap als bedoeld in
artikel 7a een auteur voor het
lidmaatschap heeft aangemeld, is
uitsluitend die vennootschap bevoegd het
beroep als bedoeld in dit lid 4 in te stellen.
10.5
In geval van verschil van mening over de vraag
of aan alle vereisten voor het lidmaatschap
wordt voldaan, zijn de administratieve
gegevens van de Vereniging beslissend,
behoudens tegenbewijs.
Artikel 10a
10a.1 Ieder jaar – bij voorkeur in de maand januari –
controleert het bestuur
a. welke deelnemers aan de vereisten voor
het lidmaatschap als bedoeld in de
artikelen 7, 7b en 8 voldoen;
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b.

10a.2

10a.3

welke deelnemers aan de vereisten voor
het aanmelden voor het lidmaatschap als
bedoeld in de artikelen 7a en 9 voldoen.
De in artikel 10a bedoelde deelnemer die aan
de vereisten voor het lidmaatschap als bedoeld
in artikel 7, 7b of 8 voldoet wordt lid van de
Vereniging door mededeling van het bestuur
aan die deelnemer, op schriftelijke of
elektronisch wijze, dat de deelnemer voldoet
aan de vereisten voor het lidmaatschap als
bedoeld in artikel 7, 7b of 8. Als
aanvangsdatum voor het lidmaatschap geldt de
dagtekening van de schriftelijke of elektronische
mededeling van het bestuur, tenzij de
deelnemer binnen dertig (30) dagen na de
mededeling van het bestuur op schriftelijke of
elektronische wijze aan het bestuur te kennen
heeft gegeven geen lid te willen zijn. In geval
van meningsverschil over de vraag of aan alle
vereisten voor het lidmaatschap wordt voldaan,
zijn de administratieve gegevens van de
Vereniging beslissend, behoudens tegenbewijs.
De in artikel 10 bedoelde deelnemer die aan de
vereisten voor het aanmelden voor het
lidmaatschap als bedoeld in artikel 7a of 9
voldoet ontvangt van het bestuur een
schriftelijke of elektronische mededeling dat de
deelnemer iemand voor het lidmaatschap als
bedoeld in artikel 7a of 9 bij het bestuur kan
aanmelden door middel van een bij de
mededeling gevoegd aanmeldingsformulier. Het
bestuur controleert of diegene die voor het
lidmaatschap is aangemeld aan de
lidmaatschapsvereisten voldoet. Het bestuur
beslist over toelating of afwijzing. Het bepaalde
in artikel 10 lid 2 tot en met 5 is op
overeenkomstige wijze van toepassing.

11.2b

11.3

11.4

11.5

11.6.

Artikel 11
11.1
Ieder jaar berekent het bestuur welke bedragen
elk lid en elk uitgeversbedrijf en elke
vennootschap als bedoeld in artikel 7a en elke
deelnemer zijdens de erfgenamen en
legatarisen van een auteur als bedoeld in artikel
7b gedurende de afgelopen vijf kalenderjaren
uit hoofde van zijn of haar exploitatiecontract
aan inkomsten heeft genoten.
11.2
Het lidmaatschap van een auteur, als bedoeld
in artikel 7, wordt beëindigd indien het in lid 1
bedoelde totaalbedrag minder bedraagt dan
eenduizend eenhonderd twintig euro (€
1.120,00), tenzij artikel 11, lid 8 wordt
toegepast.
11.2a Het lidmaatschap van een auteur als bedoeld in
artikel 7a wordt beëindigd indien het in lid
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bedoelde totaalbedrag minder bedraagt dan
eenduizend eenhonderd twintig euro (€
1.120,00), tenzij artikel 11, lid 8 wordt
toegepast.
Het lidmaatschap zijdens rechtverkrijgende
erfgenamen en legatarissen van een auteur, als
bedoeld in artikel 7b, wordt beëindigd indien het
in lid 1 bedoelde totaalbedrag minder bedraagt
dan eenduizend eenhonderd twintig euro (€
1.120,00), tenzij artikel 11, lid 8 wordt
toegepast.
Het lidmaatschap van een uitgever, als bedoeld
in artikel 8, wordt beëindigd indien het in lid 1
bedoelde totaalbedrag minder bedraagt dan
elfduizend tweehonderd euro (€ 11.200,00),
tenzij artikel 11, lid 8 wordt toegepast.
Het lidmaatschap van een leidinggevend
functionaris, als bedoeld in artikel 9, wordt
beëindigd indien het in lid 1 bedoelde
totaalbedrag van het uitgeversbedrijf dat hem
voor het lidmaatschap heeft aangemeld minder
bedraagt dan elfduizend tweehonderd euro (€
11.200,00).
Het lidmaatschap van een auteur, als bedoeld
in artikel 7, of van de in artikel 8 bedoelde
uitgever kan niet op grond van artikel 11 leden
2 tot en met 4 beëindigd worden, indien het
lidmaatschap nog geen vijf aaneengesloten
kalenderjaren heeft geduurd.
a. Het lidmaatschap van een natuurlijk
persoon, als bedoeld in artikel 9, verkregen
na aanmelding daartoe door een
uitgeversbedrijf, kan niet op grond van
artikel 11, lid 4 worden beëindigd, indien
zijn lidmaatschap en het daaraan
voorafgaande lidmaatschap van andere
natuurlijke personen die door hetzelfde
uitgeversbedrijf voor het lidmaatschap zijn
aangemeld gezamenlijk nog geen vijf
aaneengesloten kalenderjaren hebben
geduurd.
b. Het lidmaatschap van een auteur, als
bedoeld in artikel 7a, verkregen na
aanmelding daartoe door een
vennootschap als bedoeld in artikel 7a,
kan niet op grond van artikel 11, lid 2a
worden beëindigd, indien zijn lidmaatschap
nog geen vijf aaneengesloten
kalenderjaren heeft geduurd.
c. Het lidmaatschap van een deelnemer, als
bedoeld in artikel 7b, zijdens de
rechtverkrijgende erfgenamen en
legatarissen als bedoeld in artikel 7b, kan
niet op grond van artikel 11, lid 2b worden
beëindigd, indien het lidmaatschap zijdens

11.7
11.8

de erfgenamen en legatarissen nog geen
vijf aaneengesloten kalenderjaren heeft
geduurd.
De administratieve gegevens van de Vereniging
zijn beslissend, behoudens tegenbewijs.
Het bestuur is bevoegd, na raadpleging van de
raad van toezicht, een deelnemer van de
Vereniging op grond van diens bijzondere
verdiensten dispensatie te verlenen van het
bepaalde omtrent de financiële vereisten en/of
het vereiste aantal oorspronkelijke werken in
een of meer van de artikelen
a.
7, lid 1, sub c (euro);
b.
7a, lid 1, sub c;
c.
7b, lid 1, sub c;
d.
8, lid 1, sub c (vijftig werken) en sub d
(euro);
e.
9, lid 1, sub b (vijftig werken) en sub c
(euro);
f.
11, leden 2 tot en met 4;
g.
13a, leden 1 tot en met 4, indien, naar
het oordeel van het bestuur, na
raadpleging van de raad van toezicht:
a. de deelnemer zich verdienstelijk
heeft gemaakt als lid van een van de
organen van de Vereniging en/of
Stemra;
b. de deelnemer zich verdienstelijk
heeft gemaakt als lid van het
bestuur van aan de Vereniging casu
quo Stemra gelieerde instellingen of
organisaties op nationaal casu quo
internationaal niveau;
c. de deelnemer zich verdienstelijk
heeft gemaakt op terreinen die tot
de doelstellingen van de Vereniging
casu quo Stemra behoren.

Artikel 12
12.1
Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door gemotiveerde en schriftelijke
aangetekende opzegging namens de
Vereniging met onmiddellijke ingang in de
volgende gevallen:
i. wanneer het tussen de Vereniging en
het lid of het uitgeversbedrijf of de
vennootschap als bedoeld in artikel 7a
gesloten exploitatiecontract om welke
reden dan ook is geëindigd;
ii. wanneer het al dan niet door een
uitgeversbedrijf aangemelde lid, of het
uitgeversbedrijf dat een persoon voor
het lidmaatschap heeft aangemeld,
heeft opgehouden aan de vereisten
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c.

door de statuten voor het lidmaatschap
of voor het aanmelden van een persoon
voor het lidmaatschap gesteld, te
voldoen met uitzondering van de
financiële vereisten als bedoeld in de
artikelen 7, lid 1, sub c, of artikel 8, lid
1, sub d of artikel 9, lid 1, sub c;
iii. in het geval als bedoeld in artikel 11, lid
2, 2a, 2b, 3 of 4, tenzij artikel 11, lid 8
wordt toegepast;
iv. wanneer het uitgeversbedrijf bij
aangetekend schrijven de aanmelding
van het door hem aangemelde lid
intrekt;
v. wanneer de vennootschap als bedoeld
in artikel 7a bij aangetekend schrijven
de aanmelding van het door haar
aangemelde lid intrekt;
vi. wanneer de vennootschap die een
persoon voor het lidmaatschap heeft
aangemeld heeft opgehouden aan de
vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap of voor het aanmelden
van een persoon voor het lidmaatschap
gesteld, te voldoen met uitzondering
van de financiële vereisten als bedoeld
in de artikelen 7a, lid 1, sub c;
vii. wanneer de deelnemer zijdens
erfgenamen en legatarissen heeft
opgehouden aan de vereisten door de
statuten voor het aanmelden van een
persoon voor het lidmaatschap gesteld,
te voldoen met uitzondering van het
financiële vereiste als bedoeld in artikel
7b, lid 1, sub c;
door gemotiveerde en schriftelijke
aangetekende opzegging namens de
Vereniging met inachtneming van een
opzegtermijn van twee weken in de
volgende gevallen:
i. wanneer het lid of het uitgeversbedrijf
dat het lid voor het lidmaatschap heeft
aangemeld of de vennootschap als
bedoeld in artikel 7a die een lid voor het
lidmaatschap heeft aangemeld, of de
deelnemer die zijdens erfgenamen en
legatarissen iemand voor het
lidmaatschap heeft aangemeld, zijn of
haar verplichtingen uit hoofde van de
statuten, reglementen, besluiten van de
Vereniging, of het exploitatiecontract
niet nakomt;
ii. wanneer in redelijkheid niet van de
Vereniging gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;

d.

12.2

12.3

door gemotiveerde en schriftelijke
aangetekende opzegging door een lid
zijnde auteur als bedoeld in artikel 7, of –
indien het lid zijnde auteur als bedoeld in
artikel 7a door een vennootschap voor het
lidmaatschap is aangemeld - uitsluitend
door de vennootschap, of – indien het lid
door een uitgeversbedrijf is aangemeld –
uitsluitend door het uitgeversbedrijf, of – in
geval van een lid zijdens erfgenamen en
legatarissen als bedoeld in artikel 7b
uitsluitend door het lid – tegen eenendertig
(31) december van enig jaar met
inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste drie maanden;
e. door ontzetting door de Vereniging
wanneer het lid of het uitgeversbedrijf dat
een persoon voor het lidmaatschap heeft
aangemeld of de vennootschap als
bedoeld in artikel 7a die een auteur voor
het lidmaatschap heeft aangemeld, of
wanneer de deelnemer en/of het lid zijdens
erfgenamen en legatarissen als bedoeld in
artikel 7b, in strijd met de statuten,
reglementen, besluiten van de Vereniging
of het exploitatiecontract handelt of de
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de Vereniging op grond van
artikel 12, lid 1, b en c geschiedt door het
bestuur, na raadpleging van de raad van
toezicht. De opzegging wordt onmiddellijk
schriftelijk medegedeeld aan degene wiens
lidmaatschap is opgezegd, alsmede aan het
uitgeversbedrijf respectievelijk aan de
vennootschap als bedoeld in artikel 7a. Het
instellen van beroep tegen de opzegging dient
schriftelijk gemotiveerd te geschieden bij de
geschillencommissie binnen een maand na
dagtekening van de schriftelijke mededeling
van het op-zeggingsbesluit. Tot het instellen
van beroep is bevoegd het lid zijnde auteur als
bedoeld in artikel 7, of – indien het lid zijnde
auteur als bedoeld in artikel 7a door een
vennootschap voor het lidmaatschap is
aangemeld – uitsluitend de vennootschap, of –
indien het lid door een uitgeversbedrijf is
aangemeld – uitsluitend het uitgeversbedrijf, of
– in geval van een lid zijdens erfgenamen en
legatarissen – het lid. Hangende de
behandeling van het bezwaarschrift is het lid
geschorst. Deze schorsing kan ten hoogste een
jaar duren.
De ontzetting als bedoeld in artikel 12, lid 1, sub
e, geschiedt bij schriftelijk en gemotiveerd
besluit van het bestuur, na raadpleging van de

raad van toezicht. Het besluit van het bestuur
wordt onmiddellijk schriftelijk medegedeeld aan
degene die uit het lidmaatschap is ontzet,
alsmede aan het uitgeversbedrijf respectievelijk
aan de vennootschap als bedoeld in artikel 7a.
Het instellen van beroep tegen de ontzetting
dient te geschieden bij de ledenvergadering via
indiening van een schriftelijk gemotiveerd
beroepschrift. Het beroepschrift dient binnen
een maand na dagtekening van de schriftelijke
mededeling van het ontzettingsbesluit te
worden ingediend bij de geschillencommissie.
Tot het instellen van beroep is bevoegd het lid
zijnde auteur als bedoeld in artikel 7, of – het lid
zijdens erfgenamen en legatarissen als bedoeld
in artikel 7b, of – indien het lid zijnde auteur als
bedoeld in artikel 7a die door een
vennootschap voor het lidmaatschap is
aangemeld – uitsluitend die vennootschap, of –
indien het lid door een uitgeversbedrijf is
aangemeld – uitsluitend het uitgeversbedrijf.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst, met dien verstande
dat degene die gerechtigd is beroep in te
stellen het recht heeft zijn beroepschrift in de
desbetreffende ledenvergadering toe te lichten.
Deze schorsing kan ten hoogste een jaar
duren.

Raad van Toezicht
Artikel 13
13.1
De Vereniging kent een raad van toezicht die
tot taak heeft hetgeen in artikel 18 is bepaald.
13.2
De raad van toezicht van de Vereniging bestaat
uit negen personen. Slechts natuurlijke
personen kunnen tot lid van de raad van
toezicht worden benoemd. Zes personen
worden benoemd op de wijze als bedoeld in lid
3, sub a en b van dit artikel. Drie onafhankelijke
personen, waaronder de onafhankelijke
voorzitter van de raad van toezicht, worden
door de leden benoemd conform artikel 17, lid
2.
13.3
Van de raad van toezicht maken deel uit:
a. vier (4) auteurs die deelnemer zijn of die
auteur zijn van een vennootschap die
deelnemer is, welke auteurs door de
auteursleden worden verkozen;
b. twee (2) personen die deelnemer-uitgever
zijn of een leidinggevende functie vervullen
in een uitgeversbedrijf dat deelnemer is, en
die door de uitgevers-leden worden
verkozen;
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c.

13.4

drie (3) onafhankelijke personen, als
bedoeld in lid 2, waaronder één (1) als
onafhankelijk voorzitter.
Een lid van de raad van toezicht van de
Vereniging moet tevens lid zijn van de raad van
toezicht van Stemra.

Artikel 13a
13a.1 Een auteur die lid is van de Vereniging kan tot
lid van de raad van toezicht van de Vereniging
benoemd worden indien de auteur of de
deelnemer die de auteur voor het lidmaatschap
van de Vereniging heeft aangemeld:
a. gedurende ten minste vijf (5)
aaneengesloten gehele kalenderjaren een
exploitatiecontract met de Vereniging
alsmede met Stemra heeft, en
b. uit hoofde van die exploitatiecontracten
aan inkomsten een bedrag van gemiddeld
tenminste eenduizend eenhonderd twintig
euro (€ 1.120,00) per jaar heeft genoten
gedurende de afgelopen drie (3)
aaneengesloten gehele kalenderjaren,
waarbij zowel inkomsten zijn verkregen uit
het exploitatiecontract met de Vereniging
als uit het exploitatiecontract met Stemra.
13a.2 Voor de toepassing van dit artikel 13a, lid 1
(inzake benoeming van een lid van de raad van
toezicht) tellen de jaren en inkomsten dat de
auteur lid was mee voor de telling van de jaren
en inkomsten van de deelnemer die de auteur
voor het lidmaatschap heeft aangemeld.
13a.3 Een uitgever die lid is van de Vereniging kan tot
lid van de raad van toezicht van de Vereniging
benoemd worden, indien de uitgever:
a. gedurende ten minste vijf (5) aangesloten
gehele kalenderjaren een
exploitatiecontract ten aanzien van alle,
maar tenminste vijftig (50) oorspronkelijke
werken, ter zake waarvan de uitgever
krachtens een rechtstreekse
rechtsverhouding met een auteur of zijn
rechtverkrijgende tot uitgave is
overgegaan, met de Vereniging heeft; en
b. uit hoofde van die exploitatiecontracten
aan inkomsten een bedrag van gemiddeld
tenminste elfduizend tweehonderd euro (€
11.200,00) per jaar heeft genoten
gedurende de afgelopen drie (3)
aaneengesloten gehele kalenderjaren,
waarbij zowel inkomsten zijn verkregen uit
het exploitatiecontract met de Vereniging
als uit het exploitatiecontract met Stemra.
13a.4 Een leidinggevend functionaris als bedoeld in
artikel 9 die lid is van de Vereniging kan tot lid

13a.5

van de raad van toezicht van de Vereniging
benoemd worden, indien de uitgeverijdeelnemer die de leiding gevend functionaris
voor het lidmaatschap heeft aangemeld:
a. gedurende ten minste vijf (5) aangesloten
gehele kalenderjaren een
exploitatiecontract ten aanzien van alle,
maar tenminste vijftig (50) oorspronkelijke
werken, ter zake waarvan de uitgeverijdeelnemer krachtens een rechtstreekse
rechtsverhouding met een auteur of zijn
rechtverkrijgende tot uitgave is
overgegaan, met de Vereniging alsmede
met Stemra heeft; en
b. uit hoofde van die exploitatiecontracten
aan inkomsten een bedrag van gemiddeld
tenminste elfduizend tweehonderd euro (€
11.200,00) per jaar heeft genoten
gedurende de afgelopen drie (3)
aaneengesloten gehele kalenderjaren,
waarbij zowel inkomsten zijn verkregen uit
het exploitatiecontract met de Vereniging
als uit het exploitatiecontract met Stemra.
Herverkiezing van leden van de raad van
toezicht geschiedt met inachtneming van alle
bepalingen van deze statuten.

Artikel 13b
13b.1 De benoeming van de leden van de raad van
toezicht geschiedt als volgt:
a.1 Met betrekking tot de in artikel 13, lid 3,
sub a genoemde vier plaatsen in de raad
van toezicht voor auteurs kunnen
kandidaten worden gesteld door
beroepsverenigingen:
i. van componisten van ernstige muziek
zoals Nieuw Geneco;
ii. van componisten/tekstdichters van
lichte muziek zoals Popauteurs.nl.,
BAM! en VCTN;
iii. van tekstdichters zoals VSenV.;
iv. van componisten van mediamuziek
zoals BCMM;
v. die door het bestuur overeenkomstig
het in artikel 30, lid 2 bedoelde
Erkenningsreglement als
beroepsvereniging erkend zijn.
a.2 Voorts kunnen per vacature, schriftelijk
kandidaten worden gesteld door
deelnemers, mits iedere schriftelijke
kandidaatstelling door tenminste tien
deelnemers leesbaar ondertekend is, of
door de raad van toezicht wordt gesteund
en dit geschiedt met inachtneming van de
overige bepalingen van deze statuten.
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a.3 De in artikel 13, lid 3, sub a bedoelde
leden van de raad van toezicht worden in
de ledenvergadering gekozen door de
aanwezige stemgerechtigde leden die
auteur zijn als bedoeld in artikel 2, sub d.
a.4 Ieder die bevoegd is aan de stemming deel
te nemen heeft één stem.
b.1 Voor de benoeming van de in artikel 13, lid
3, sub b genoemde twee plaatsen in de
raad van toezicht kunnen kandidaten
worden gesteld door beroepsverenigingen:
i. van uitgevers, zoals NMUV;
ii. van uitgevers, zoals VMN.
b.2 Voorts kunnen per vacature, schriftelijk
kandidaten worden gesteld door
deelnemers, mits iedere schriftelijke
kandidaatstelling door tenminste tien
deelnemers leesbaar ondertekend is, of
door de raad van toezicht wordt gesteund
en dit geschiedt met inachtneming van de
overige bepalingen van deze statuten.
b.3 De in artikel 13, lid 3, sub b bedoelde
leden van de raad van toezicht worden in
de ledenvergadering gekozen door de
aanwezige stemgerechtigde leden die
uitgever zijn als bedoeld in artikel 8, lid 1,
of een leidinggevende functie, als bedoeld
in artikel 9, lid 1, vervullen in een
uitgeversbedrijf.
b.4 Ieder die bevoegd is aan de stemming deel
te nemen, brengt evenveel stemmen uit als
het aantal keren dat het gemiddelde per
kalenderjaar ontvangen bedrag dat hij, dan
wel het uitgeversbedrijf dat hem voor de
hoedanigheid van lid heeft aangemeld,
over de drie kalenderjaren, onmiddellijk
voorafgaand aan het jaar waarin de
stemming plaatsvindt, van de Vereniging
uit hoofde van het modelexploitatiecontract heeft ontvangen,
deelbaar is door vierenveertigduizend
vijfhonderd vijfenzestig euro (€ 44.565,00),
zulks met een maximum van tien, tenzij het
een lid betreft aan wie dispensatie is
verleend als bedoeld in artikel 11, lid 8. In
het laatste geval brengt het lid één stem
uit.
b.5 Wanneer het sub b4 bedoelde bedrag ligt
tussen tweeduizend achthonderd euro (€
2.800,00) en vierenveertigduizend
vijfhonderd vijfenzestig euro (€ 44.565,00)
brengt het lid één stem uit.
b.6 Het bestuur deelt ieder jaar in de maand
januari aan ieder lid als bedoeld sub b4
mede hoeveel stemmen hij gedurende dat

13b.2

13b.3

13b.4

jaar bij de verkiezingen voor de leden van
de raad van toezicht kan uitbrengen.
b.7 In verband met het sub b6 bepaalde kan
tussen één januari en vijftien februari van
enig jaar geen ledenvergadering
plaatsvinden, waarop over één of meer
vacatures in de raad van toezicht moet
worden gestemd.
b.8 De uitgever, respectievelijk het
uitgeversbedrijf heeft het recht van deze
mededeling gedurende twee weken na
dagtekening van de mededeling in beroep
te gaan bij de geschillencommissie, dat
binnen een maand beslist maar in ieder
geval uiterlijk op de dag dat er een
ledenvergadering plaatsvindt, waarop over
een of meer vacatures in de raad van
toezicht moet worden beslist.
Een kandidaatstelling is pas geldig na de
ontvangst door het bestuur van een schriftelijke
bereidverklaring van de kandidaat.
Herverkiezing van leden van de raad van
toezicht geschiedt met inachtneming van alle
bepalingen van deze statuten.
Met uitzondering van het bepaalde in artikel
20a geldt dat kandidaatstelling voor andere
functies dan dat van lid van de raad van
toezicht of lid van het bestuur, te allen tijde kan
geschieden, zelfs tijdens de ledenvergadering,
door de raad van toezicht of door vijf leden.
Wanneer over andere functies dan dat van lid
van de raad van toezicht of lid van het bestuur
wordt gestemd, is het bepaalde in artikel 25 van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 13c
13c.1 Onverminderd het hiervoor in de artikel 13, 13a
en 13b bepaalde geldt dat tot lid van de raad
van toezicht van de Vereniging slechts kan
worden benoemd een persoon die gelijktijdig
wordt benoemd tot lid van de raad van toezicht
van Stemra.
13c.2 Voor de samenstelling van de raad van toezicht
wordt door de raad van toezicht een
profielschets opgemaakt, waarin onder meer
rekening wordt gehouden met de
representativiteit van de verschillende genres.
De profielschets voor de raad van toezicht
wordt openbaar gemaakt op de website van de
Vereniging. Onverminderd het hiervoor in de
artikel 13, 13a en 13b bepaalde geldt dat alle
voordrachten en kandidaatstellingen moeten
worden gedaan met inachtneming van deze
profielschets.
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13c.3

13c.4

De Benoemingsadviescommissie als bedoeld in
artikel 29 lid 2 zal in het kader van de
samenstelling van de raad van toezicht en van
de raad van rechthebbenden een zodanige rol
vervullen dat de diversiteit van de genres en de
representativiteit zo goed mogelijk wordt
gewaarborgd.
De raad van toezicht is zodanig samengesteld
dat de leden ten opzichte van elkaar, de leden
en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en
kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht
dient zodanig samengesteld te zijn dat het zijn
taak naar behoren kan vervullen.

15.2

15.3

Artikel 14
14.1
De raad van toezicht, en bij gebreke van een
raad van toezicht, het bestuur, nodigt tenminste
tien (10) weken voor de datum van de
ledenvergadering waarin over het vervullen van
een of meer vacatures in de raad van toezicht
moet worden beslist, de in aanmerking
komende organisaties, als bedoeld in artikel
13b, lid 1 en 2, schriftelijk uit kandidaten voor te
dragen.
14.2
De schriftelijke voordrachten, als bedoeld in lid
1, moeten uiterlijk acht (8) weken voor de
datum van de desbetreffende ledenvergadering
door het bestuur zijn ontvangen.
14.3
In de in artikel 26, lid 2 bedoelde convocatie
van de ledenvergadering worden de namen van
de voorgedragen kandidaten aan de leden en
deelnemers medegedeeld. In de convocatie
wordt tevens aangeduid op welke wijze
kandidaten kunnen worden gesteld.
14.4
De schriftelijke kandidaatstellingen, als bedoeld
in artikel 13b, lid 1 sub a2 en b2, moeten
uiterlijk vier (4) weken voor de datum van de
desbetreffende ledenvergadering door het
bestuur zijn ontvangen.
14.5
Wanneer geen van de in artikel 13b, lid 1
bedoelde beroepsverenigingen conform de
statuten een voordracht heeft ingediend en er
ook niet conform de statuten een of meer
kandidaten door leden zijn gesteld, wijst de
raad van toezicht van de Vereniging voor de
desbetreffende vacature twee kandidaten aan.
15.4
Artikel 15
15.1
De leden van de raad van toezicht worden
benoemd voor vier jaren. Zij treden af volgens
een door de raad van toezicht op te maken
rooster. Aftredende leden zijn terstond, doch
slechts één maal, herkiesbaar, met dien
verstande dat, indien een lid van de raad van
toezicht is gedefungeerd en nadien een

15.5
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aaneengesloten periode van vier jaren is
verstreken, de desbetreffende persoon
wederom in aanmerking komt om te worden
benoemd als lid van de raad van toezicht en op
hem het bepaalde in de eerste twee zinnen van
dit artikel van toepassing zal zijn.
In tussentijds ontstane vacatures wordt
definitief voorzien op de eerstvolgende
ledenvergadering waarop aan alle bepalingen
van deze statuten inzake de benoeming van
leden van de raad van toezicht kan worden
voldaan.
In tussentijds ontstane vacatures kan tijdelijk
worden voorzien door de raad van toezicht. De
raad van toezicht kan een tijdelijk lid van de
raad van toezicht benoemen:
a. ingeval het lid wiens lidmaatschap van de
raad van toezicht tussentijds is geëindigd,
destijds door een bepaalde
beroepsvereniging kandidaat was gesteld:
uit een bindende voordracht met een
tussentijdse kandidaat van die
beroepsvereniging. Aan de bindende
voordracht kan het bindende karakter
worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de raad van toezicht;
b. ngeval het lid wiens lidmaatschap van de
raad van toezicht tussentijds is geëindigd,
destijds door tien leden kandidaat was
gesteld als bedoeld in artikel 13b, lid 1 –
dan wel door de raad van toezicht zelf
kandidaat was gesteld in de zin van artikel
14, lid 5 – nadat door de raad van toezicht
met de tien leden die het desbetreffende
lid destijds kandidaat hadden gesteld
respectievelijk met de
beroepsverenigingen overleg is gepleegd
over een tussentijdse kandidaat; en
c. ingeval het onafhankelijk lid betreft zoals
benoemd door de raad van toezicht zelf
met inachtneming van het bepaalde in
artikel 17 lid 2. Op de benoeming van
tijdelijke leden van de raad van toezicht is
het bepaalde in artikel 13 lid 4 van
overeenkomstige toepassing.
Het tijdelijke lid van de raad van toezicht treedt
af op de in lid 2 bedoelde eerstvolgende
ledenvergadering waarop aan alle bepalingen
van deze statuten inzake de benoeming van
gewone leden van de raad van toezicht kan
worden voldaan.
De voor gewone leden van de raad van toezicht
geldende hoedanigheden en de voor de
samenstelling van de raad van toezicht

15.6

geldende vereisten zijn onverkort van
toepassing op de benoeming van tijdelijke
leden van de raad van toezicht.
a. Ingeval van te verwachten belet van
langere duur van één (of meer) van de
leden van de raad van toezicht kan de
raad van toezicht, op analoge wijze aan
artikel 15 lid 3 sub a en b van deze
statuten, voor de duur van het belet en met
inachtneming van het bepaalde hier onder
b een persoon aanwijzen die de raad van
toezicht in de vervulling van haar taak
bijstaat. Deze aangewezen persoon is
slechts waarnemer en heeft geen formeel
stemrecht.
b. Na een periode van negen (9) maanden
van belet ontstaat een tussentijdse
vacature. Invulling van deze tussentijdse
vacature vindt plaats op analoge wijze aan
artikel 15 lid 2 tot en met lid 5 van deze
statuten. De persoon genoemd onder a
blijft waarnemer tot het moment dat de
vacature is ingevuld.

Artikel 16
16.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 4
eindigt het lidmaatschap van de raad van
toezicht:
a. door overlijden;
b. door aftreden op grond van artikel 15, lid 1,
of lid 4;
c. door tussentijds aftreden op eigen verzoek;
d. door het verlies van een van de in artikel
13, lid 3 genoemde hoedanigheden;
e. door het verlies van de hoedanigheid van
lid van de raad van toezicht van Stemra,
zoals voorgeschreven in artikel 13, lid 4;
f.
door ontslag door de ledenvergadering op
voordracht van de raad van toezicht of van
dertig leden of een zodanig aantal van alle
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte van de stemmen in
een ledenvergadering; voor zulk een
ontslagbesluit is tenminste een drie/vierde
meerderheid van de in de vergadering
uitgebrachte stemmen vereist.
16.2
Wanneer door welke oorzaak dan ook het
aantal leden van de raad van toezicht beneden
acht (8) is gedaald, vormen de overblijvende
leden of vormt het enig overblijvende lid van de
raad van toezicht een volledig bevoegde raad
van toezicht. Er moet dan echter zo spoedig
mogelijk een ledenvergadering worden belegd
waarin de voorziening in de open plaats of open
plaatsen aan de orde komt. Indien van alle
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zittende leden het lidmaatschap van de raad
van toezicht eindigt treedt het bestuur tijdelijk in
alle bevoegdheden en verplichtingen van de
raad van toezicht. Het bestuur zal dan
onmiddellijk conform het bepaalde in de
artikelen 14 en 26 een ledenvergadering
bijeenroepen waarin een nieuwe raad van
toezicht wordt benoemd.
De raad van toezicht is bevoegd een lid van de
raad van toezicht te schorsen met inachtneming
van het bepaalde in dit artikel.
Een besluit van de raad van toezicht tot direct
ingaande schorsing vereist unanimiteit van de
uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste één
auteur en één uitgever vóór schorsing
stemmen, de onafhankelijke voorzitter en het
desbetreffende lid van de raad van toezicht niet
meegerekend. De raad van toezicht is
vervolgens verplicht advies in te winnen bij de
Commissie Integriteit.
In andere gevallen dan voorzien in lid 4 (directe
schorsing) zal eerst advies van de Commissie
Integriteit worden gevraagd alvorens de raad
van toezicht tot schorsing kan besluiten, welk
besluit drie/vierde meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vereist, de
onafhankelijke voorzitter en het desbetreffende
lid van de raad van toezicht niet meegerekend.
Schorsing vindt niet plaats voordat het
desbetreffende lid van de raad van toezicht is
gehoord, dan wel in de gelegenheid is gesteld
gehoord te worden.
Een schorsing kan hooguit één jaar duren.
Verlenging van een schorsing is niet mogelijk.
Gedurende de schorsing vervallen de aan het
lid van de raad van toezicht toekomende
emolumenten.
Een besluit tot opheffing van de schorsing
vereist eenzelfde gekwalificeerde meerderheid
als het oorspronkelijk besluit tot schorsing
(unanimiteit respectievelijk drie/vierde
meerderheid).
Onderwerpen inzake schorsing worden door de
onafhankelijke voorzitter van de raad van
toezicht op de agenda van de raad van toezicht
gezet, tenzij dit hem zelf treft, in dat geval wordt
dit door een ander lid van de raad van toezicht
op de agenda gezet.
Tegen een besluit tot schorsing staat geen
beroep open bij de Geschillencommissie
Buma/Stemra.
De raad van toezicht kan, op voordracht van de
beroepsvereniging (of tien deelnemers) van het
geschorste lid, in het geval van langdurige

schorsing, een waarnemer aanwijzen mits er is
voldaan aan artikel 15 lid 6 van deze statuten.
Artikel 17
17.1
De raad van toezicht benoemt uit zijn midden
een vicevoorzitter en een secretaris.
17.2
De raad van toezicht zal, gehoord de raad van
rechthebbenden, aan de ledenvergadering een
voorstel doen tot benoeming van drie
onafhankelijke personen als leden van de raad
van toezicht, waarvan één lid tevens wordt
benoemd tot voorzitter, ook wel genaamd
onafhankelijke voorzitter. Artikel 13, lid 3 sub a
en b, alsmede de artikelen 13a en 13b zijn op
de onafhankelijke leden van de raad van
toezicht niet van toepassing. Het bepaalde in
artikel 13, lid 4 is ter zake wel van toepassing.
17.3
De voorzitter leidt de vergaderingen van de
raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid wordt hij
vervangen door de vicevoorzitter. Zijn beiden
afwezig, dan wijst de raad van toezicht ter
vergadering een voorzitter aan.
17.4
Ten aanzien van de onafhankelijke voorzitter
als bedoeld in lid 2 geldt in aanvulling op het
bepaalde in artikel 16, lid 1, dat diens
lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt
door een daartoe strekkend besluit van de
ledenvergadering, genomen op voordracht van
de raad van toezicht, gehoord de raad van
rechthebbenden. De voordracht van de raad
van toezicht tot ontslag van de onafhankelijke
voorzitter kan slechts tot stand komen
krachtens een besluit van de raad van toezicht,
genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin tenminste drie/vierde
van het aantal in functie zijnde andere leden
van de raad van toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd is. De voorzitter neemt niet
aan de stemming deel. Blanco stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht. De raad
van toezicht kan niet overgaan tot een
dergelijke voordracht tot ontslag dan na de
voorzitter te hebben gehoord, althans hem in de
gelegenheid te hebben gesteld te worden
gehoord.
Artikel 18
18.1
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te
houden op het beleid van het bestuur en de
algemene gang van zaken in de Vereniging en
de met de Vereniging verbonden onderneming
of organisatie. De raad van toezicht staat het
bestuur, gevraagd en ongevraagd, met raad ter
zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de
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leden van de raad van toezicht zich naar het
belang van de Vereniging en de met de
Vereniging verbonden onderneming of
organisatie en wegen daartoe de in aanmerking
komende belangen van bij de Vereniging
betrokken belanghebbenden af.
De raad van toezicht bespreekt in ieder geval
eenmaal per jaar de strategie en de
voornaamste risico's verbonden aan de
Vereniging, de uitkomsten van de beoordeling
door het bestuur van de opzet en werking van
de interne risicobeheersings- en
controlesystemen, alsmede eventuele
significante wijzigingen daarin. Van het houden
van deze besprekingen wordt melding gemaakt
in het jaarverslag van de raad van toezicht.
De raad van toezicht stelt een reglement van de
raad van toezicht vast, waarin de
aangelegenheden, hem intern betreffende,
nader worden geregeld, welk reglement ook
door de raad van toezicht kan worden
gewijzigd. Het reglement kan voorts bepalen
met welke taak ieder lid van de raad van
toezicht meer in het bijzonder is belast.
Aan de goedkeuring van de raad van toezicht
zijn, onverminderd het elders in deze statuten
of het in het bestuursreglement bepaalde, in
ieder geval onderworpen de besluiten van het
bestuur omtrent:
a. de strategie zoals neergelegd in een door
het bestuur opgesteld strategisch plan;
b. het risicobeheerbeleid;
c. iedere verwerving, verkoop of het
bezwaren van onroerend goed;
d. de oprichting van dochtermaatschappijen,
de overname van andere organisaties en
de verwerving van aandelen of rechten in
andere organisaties; en
e. het opnemen van leningen, het
verstrekken van leningen en zekerheden
voor leningen.

Artikel 19
19.1
De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als
de voorzitter dit dienstig oordeelt of wanneer
drie leden van de raad van toezicht of de
bestuursvoorzitter om een vergadering
verzoeken, maar ten minste vier (4) maal per
jaar. De raad van toezicht vergadert ten minste
eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het
bestuur.
19.2
Ingeval de voorzitter een vergadering, waarom
hem door drie leden van de raad van toezicht is
verzocht of door de bestuursvoorzitter, niet
belegt binnen twee weken, hebben de
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19.3

19.4

verzoekers het recht zelf een vergadering te
beleggen en in de leiding te voorzien.
Besluiten van de raad van toezicht kunnen,
onverminderd het bepaalde in lid 5 slechts
rechtsgeldig, en zonder last of ruggespraak,
worden genomen in een vergadering waarin
tenminste:
i. één lid zoals bedoeld in artikel 13 lid 3
onder a; en
ii. één lid zoals bedoeld in artikel 13 lid 3
onder b; en
iii. één lid zoals bedoeld in artikel 13 lid 3
onder c, fysiek aanwezig zijn. Een lid
van de raad van toezicht kan zich in
een vergadering door een ander lid van
de raad van toezicht laten
vertegenwoordigen nadat een
schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter voldoende, volmacht is
afgegeven, en voorts met dien
verstande dat de volmacht verlening
aan het andere lid gelijktijdig ook
geschiedt voor een vergadering van
Stemra. Een lid van de raad van
toezicht kan daarbij slechts voor één
ander lid van de raad van toezicht als
gevolmachtigde optreden. Indien in een
vergadering voornoemd quorum niet
fysiek aanwezig is, dan wordt een
nieuwe vergadering bijeengeroepen
tegen een datum niet eerder dan
veertien dagen na de eerste
vergadering, maar uiterlijk binnen een
maand. In deze vergadering kan het
desbetreffende besluit rechtsgeldig
worden genomen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden
van de raad van toezicht.
Telefonische vergadering en besluitvorming:
De raad van toezicht mag ook niet-schriftelijke
besluiten nemen in een telefonische
vergadering, waaronder mede begrepen alle
andere gangbare telecommunicatiemiddelen,
mits het betreffende voorstel aan alle leden van
de raad van toezicht is voorgelegd en geen
hunner zich tegen deze wijze van
besluitvorming heeft verzet. Aansluitend aan
een telefonische vergadering zal elk lid van de
raad van toezicht die aan de vergadering heeft
deelgenomen een schriftelijke bevestiging van
zijn/haar stem aan de secretaris van de raad
van toezicht toesturen. Van het op deze wijze
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen schriftelijke bevestigingen door
voorzitter een relaas opgemaakt, dat door de
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voorzitter en de secretaris van de raad van
toezicht wordt ondertekend. Dit relaas wordt ten
kantore van de Vereniging bewaard.
E-mail besluitvorming:
a. De raad van toezicht mag ook - in een
incidenteel geval dat zich leent voor
besluitvorming zonder inhoudelijke
discussie – buiten vergadering een
schriftelijk besluit (waaronder mede
begrepen via stemverklaringen per e-mail)
nemen, mits
i. de tekst van het voorstel, inclusief een
uiterste termijn waarbinnen een stem
uitgebracht moet zijn - en bij gebruik
van e-mail en soortgelijke
communicatiemiddelen inclusief
ontvangstbevestiging- zoveel mogelijk
gelijktijdig aan alle leden van de raad
van toezicht is verstuurd; en
ii. ten minste drie leden van de raad van
toezicht - de onafhankelijke voorzitter
niet meegerekend - waaronder ten
minste één lid zoals bedoeld in artikel
13 lid 3 onder a, één lid zoals bedoeld
in artikel 13 lid 3 onder b en één lid
zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 onder c,
schriftelijk – binnen de uiterste termijn
van sub i - hebben verklaard
(waaronder begrepen elk bericht dat is
verstuurd met behulp van de huidige
communicatiemiddelen en schriftelijk is
ontvangen) met deze wijze van
besluitvorming akkoord te gaan.
b. Ingeval van een stemuitbrenging per email zal het lid van de raad van toezicht bij
het uitbrengen van zijn stemverklaring
zoveel mogelijk gelijktijdig een kopie van
zijn stemverklaring aan de andere leden
van de raad van toezicht versturen
(bijvoorbeeld via reply to all), tenzij het een
stemming over personen betreft (dan geen
reply to all).
c. Een schriftelijk besluit buiten vergadering
van de raad van toezicht kan,
onverminderd het bepaalde in de volgende
zin, worden genomen met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waaronder de stemmen van ten
minste één lid zoals bedoeld in artikel 13
lid 3 onder a, één lid zoals bedoeld in
artikel 13 lid 3 onder b en één lid zoals
bedoeld in artikel 13 lid 3 onder c.
Een schriftelijk besluit buiten vergadering
van de raad van toezicht tot vaststelling en
wijziging van reglementen of strekkende
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tot het voorstellen van een wijziging van
deze statuten, kan slechts worden
genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, waaronder de stemmen van ten
minste één lid zoals bedoeld in artikel 13
lid 3 onder a, één lid zoals bedoeld in
artikel 13 lid 3 onder b en één lid zoals
bedoeld in artikel 13 lid 3 onder c.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft
de voorzitter van de raad van toezicht een
doorslaggevende stem.
d. Na afloop van de termijn zal nog dezelfde
dag mededeling worden gedaan van de
stemmingsuitslag met – tenzij het een
stemming over personen betrof vermelding van hoe de individuele leden
van de raad van toezicht hebben gestemd,
indien niet iedereen met ‘reply all’ heeft
geantwoord. De raad van toezicht zal een
relaas van de op deze wijze genomen
besluiten bewaren. De schriftelijke
besluitvorming zal de eerstvolgende
vergadering nog een keer ter informatie
passeren.
Besluiten van de raad van toezicht tot
vaststelling en wijziging van reglementen of
strekkende tot het voorstellen van een wijziging
van deze statuten, kunnen slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de in de vergadering van de
raad van toezicht uitgebrachte stemmen. In alle
overige gevallen besluit de raad van toezicht bij
volstrekte meerderheid van in de vergadering
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en
ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de
voorzitter van de raad van toezicht een
doorslaggevende stem.
Een lid van de raad van toezicht neemt niet
deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
het belang van de Vereniging en de met haar
verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen
besluit kan nemen, wordt desalniettemin het
besluit genomen door de raad van toezicht. Het
hiervoor in dit artikellid bepaalde wordt van
kracht met ingang van de inwerkingtreding van
de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.
Het bestuur woont de vergaderingen van de
raad van toezicht bij, tenzij het onderwerp het
bestuur zelf betreft, in welk geval de raad van
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toezicht kan besluiten buiten aanwezigheid van
het bestuur te vergaderen.
De bezoldiging en eventuele andere
emolumenten van de leden van de raad van
toezicht en de toelage voor representatie van
de voorzitter, worden vastgesteld door de raad
van toezicht, waarvoor de normen op
voordracht van de raad van toezicht worden
vastgesteld door de ledenvergadering.

Raad Van Rechthebbenden

Artikel 20a
20a.1 De Vereniging kent een raad van
rechthebbenden. De raad van rechthebbenden
is niet een orgaan als bedoeld in artikel 2:39
Burgerlijk Wetboek.
20a.2 De raad van rechthebbenden bestaat uit ten
minste twaalf (12) en ten hoogste dertien (13)
personen. Twaalf personen worden uit en door
de leden benoemd. Een dertiende
onafhankelijke persoon kan door de raad van
rechthebbenden tot lid van de raad van
rechthebbenden worden benoemd conform
artikel 20c lid 2.
20a.3 Van de raad van rechthebbenden maken deel
uit:
a. acht deelnemers die auteur zijn als
bedoeld in artikel 2, sub d, en voldoen aan
de volgende eisen:
i. ingezetene dan wel onderdaan zijn van
een van de landen behorende tot de
Europese Unie,
ii. een exploitatiecontract met de
Vereniging alsmede met Stemra
hebben,
iii. uit hoofde van die exploitatiecontracten
aan inkomsten een bedrag van
gemiddeld tenminste vijfhonderd zestig
euro (€ 560,00) per jaar hebben
genoten gedurende de afgelopen drie
(3) aaneengesloten gehele
kalenderjaren, waarbij zowel inkomsten
zijn verkregen uit het exploitatiecontract
met de Vereniging als uit het
exploitatiecontract met Stemra;
b. vier deelnemers die of uitgever zijn als
bedoeld in artikel 8, lid 1, of een
leidinggevende functie, als bedoeld in
artikel 9, lid 1, vervullen in een
uitgeversbedrijf. en voldoen aan de
volgende eisen:

Pagina 16 van 30

i. ingezetene dan wel onderdaan zijn
respectievelijk zijn hoofdbedrijf heeft
gevestigd in een van de landen
behorende tot de Europese Unie
ii. een exploitatiecontract ten aanzien van
alle, maar tenminste vijftig (50)
oorspronkelijke werken, ter zake
waarvan zij krachtens een
rechtstreekse rechtsverhouding met
een auteur of zijn rechtverkrijgende tot
uitgave zijn overgegaan, met de
Vereniging alsmede met Stemra
hebben;
iii. uit hoofde van die exploitatiecontracten
aan inkomsten een bedrag van
gemiddeld tenminste vijfduizend
zeshonderd euro (€ 5.600,00) per jaar
hebben genoten gedurende de
afgelopen drie (3) aaneengesloten
gehele kalenderjaren, waarbij zowel
inkomsten zijn verkregen uit het
exploitatiecontract met de Vereniging
als uit het exploitatiecontract met
Stemra
c. één onafhankelijke voorzitter als bedoeld
in lid 2, indien de ledenvergadering deze
tot lid van de raad van rechthebbenden
heeft benoemd conform artikel 20c lid 2.
20a.4 Een lid van de raad van rechthebbenden van
de Vereniging moet tevens lid van de raad van
rechthebbenden zijn van Stemra.
20a.5 Met betrekking tot de in lid 3, sub a genoemde
acht plaatsen in de raad van rechthebbenden
voor auteurs kunnen kandidaten worden
gesteld door beroepsverenigingen:
a. van componisten van ernstige muziek
zoals Nieuw Geneco;
b. van componisten/tekstdichters van lichte
muziek zoals Popauteurs.nl, BAM! en
VCTN;
c. van tekstdichters zoals VSenV.;
d. van componisten van mediamuziek zoals
BCMM;
e. die door het bestuur overeenkomstig het in
artikel 30, lid 2 bedoelde
Erkenningsreglement als
beroepsvereniging erkend zijn.
20a.5a Voorts kunnen per vacature, schriftelijk
kandidaten worden gesteld door deelnemers,
mits iedere schriftelijke kandidaatstelling door
tenminste tien deelnemers leesbaar
ondertekend is, of door het bestuur wordt
gesteund en dit geschiedt met inachtneming
van de overige bepalingen van deze statuten.

20a.5b De in artikel 20a lid 3, sub a bedoelde leden
van de raad van rechthebbenden worden in de
ledenvergadering gekozen door de aanwezige
stemgerechtigde auteurs, die de hoedanigheid
bezitten van lid.
20a.5c Ieder die bevoegd is aan de stemming deel te
nemen heeft één stem.
20a.6 Met betrekking tot de in artikel 20a lid 3, sub b
genoemde vier plaatsen in de raad van
rechthebbenden voor personen die deelnemeruitgever zijn of een leidinggevende functie
vervullen in een uitgeversbedrijf dat deelnemer
is:
a. kunnen voor drie plaatsen kandidaten
worden gesteld door beroepsverenigingen
van uitgevers, zoals NMUV;
b. kan voor één plaats een kandidaat worden
gesteld door beroepsverenigingen van
uitgevers, zoals VMN.
20a.6a Voorts kunnen per vacature, schriftelijk
kandidaten worden gesteld door deelnemers,
mits iedere schriftelijke kandidaatstelling door
tenminste tien deelnemers leesbaar
ondertekend is, of door het bestuur wordt
gesteund en dit geschiedt met inachtneming
van de overige bepalingen van deze statuten.
20a.6b De in artikel 20a lid 6 bedoelde leden van de
raad van rechthebbenden worden in de
ledenvergadering gekozen door de aanwezige
stemgerechtigde uitgeversleden, als bedoeld in
artikel 8 en de aanwezige stemgerechtigde
leden die een leidinggevende functie, als
bedoeld in artikel 9, lid 1, vervullen in een
uitgeversbedrijf.
20a.6c Ieder die bevoegd is aan de stemming deel te
nemen, brengt evenveel stemmen uit als het
aantal keren dat het gemiddelde per
kalenderjaar ontvangen bedrag dat hij, dan wel
het uitgeversbedrijf dat hem voor de
hoedanigheid van lid heeft aangemeld, over de
drie kalenderjaren, onmiddellijk voorafgaand
aan het jaar waarin de stemming plaatsvindt,
van de Vereniging uit hoofde van het modelexploitatiecontract heeft ontvangen, deelbaar is
door vierenveertigduizend vijfhonderd
vijfenzestig euro (€ 44.565,00), zulks met een
maximum van tien, tenzij het een lid betreft aan
wie dispensatie is verleend als bedoeld in
artikel 11, lid 8. In het laatste geval brengt het
lid één stem uit.
20a.6d Wanneer het in artikel 20a lid 6c bedoelde
bedrag ligt tussen tweeduizend achthonderd
euro (€ 2.800,00) en vierenveertigduizend
vijfhonderd vijfenzestig euro (€ 44.565,00)
brengt het lid één stem uit.
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20a.6e Het bestuur deelt ieder jaar in de maand januari
aan ieder lid als bedoeld in lid 6c mede hoeveel
stemmen hij gedurende dat jaar bij verkiezingen
voor de raad van rechthebbenden kan
uitbrengen.
20a.6f In verband met het in artikel 20a lid 6c
bepaalde kan tussen één januari en vijftien
februari van enig jaar geen ledenvergadering
plaatsvinden, waarop over één of meer
vacatures in de raad van rechthebbenden van
de Vereniging moet worden gestemd.
20a.6g De uitgever, respectievelijk het uitgeversbedrijf
heeft het recht van deze mededeling gedurende
twee weken na dagtekening van de mededeling
in beroep te gaan bij de geschillencommissie,
dat binnen een maand beslist maar in ieder
geval uiterlijk op de dag dat er een
ledenvergadering plaatsvindt, waarop over een
of meer vacatures in de raad van
rechthebbenden moet worden beslist.
20a.7 Een kandidaatstelling is pas geldig na de
ontvangst door het bestuur van een schriftelijke
bereidverklaring van de kandidaat.
20a.8 Onverminderd het hiervoor in dit artikel
bepaalde geldt dat tot lid van de raad van
rechthebbenden van de Vereniging slechts kan
worden benoemd een persoon die gelijktijdig
wordt benoemd tot lid van de raad van
rechthebbenden van Stemra.
20a.9 Voor de samenstelling van de raad van
rechthebbenden wordt door de raad van
toezicht, onder goedkeuring van de raad van
rechthebbenden, een profielschets opgemaakt,
waarin onder meer rekening wordt gehouden
met de representativiteit van de verschillende
genres. De profielschets voor de raad van
rechthebbenden wordt openbaar gemaakt op
de website van de Vereniging. Onverminderd
het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt dat alle
voordrachten en kandidaatstellingen moeten
worden gedaan met inachtneming van deze
profielschets.
20a.10 De leden van het raad van rechthebbenden
worden benoemd voor vier jaren. Zij treden af
volgens een door de raad van toezicht op te
maken rooster. Aftredende leden van de raad
van rechthebbenden zijn terstond, doch slechts
één maal, herkiesbaar, met dien verstande dat,
indien een lid van de raad van rechthebbenden
is gedefungeerd en nadien een aaneengesloten
periode van vier jaren is verstreken, de
desbetreffende persoon wederom in
aanmerking komt om te worden benoemd als
lid van de raad van rechthebbenden en op hem

het bepaalde in de eerste twee zinnen van dit
artikel van toepassing zal zijn.
20a.11 Het lidmaatschap van een lid van de raad van
rechthebbenden eindigt:
a. door overlijden;
b. door aftreden op grond van artikel 20a lid
10;
c. door tussentijds aftreden op eigen verzoek;
d. door het verlies van een van de in artikel
20a, lid 3 genoemde hoedanigheden;
e. door het verlies van de hoedanigheid van
lid van de raad van rechthebbenden van
Stemra, zoals voorgeschreven in artikel
20a, lid 4;
f.
door ontslag door de ledenvergadering op
voordracht van de raad van toezicht of van
dertig leden of een zodanig aantal van alle
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/ tiende gedeelte van de stemmen in
een ledenvergadering; voor zulk een
ontslagbesluit is tenminste een drie/vierde
meerderheid van de in de vergadering
uitgebrachte stemmen vereist.
g. In het geval van tussentijdse benoeming
en belet is het bepaalde in artikel 15 lid 2
tot en met 6 op analoge wijze voor de raad
van rechthebbenden van toepassing.
20a.12 Wanneer door welke oorzaak dan ook van alle
zittende leden van de raad van rechthebbenden
het lidmaatschap eindigt treedt de raad van
toezicht in alle bevoegdheden en verplichtingen
van de raad van rechthebbenden. De raad van
toezicht zal dan onmiddellijk conform het
bepaalde in de artikelen 14 en 26 een
ledenvergadering bijeenroepen waarin een
nieuwe raad van rechthebbenden wordt
benoemd.
Artikel 20b
20b.1 Het bestuur van de Vereniging nodigt tenminste
tien (10) weken voor de datum van de
ledenvergadering waarin over het vervullen van
een of meer vacatures in de raad van
rechthebbenden moet worden beslist, de in
aanmerking komende organisaties, als bedoeld
in artikel 20a, leden 5 en 6, schriftelijk uit
kandidaten voor te dragen.
20b.2 De schriftelijke voordrachten, als bedoeld in lid
1, moeten uiterlijk acht (8) weken voor de
datum van de desbetreffende ledenvergadering
door het bestuur zijn ontvangen.
20b.3 In de in artikel 26, lid 2 bedoelde convocatie
van de ledenvergadering worden de namen van
de voorgedragen kandidaten aan de leden en
deelnemers medegedeeld. In de convocatie
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20b.4

20b.5

20b.6

wordt tevens aangeduid op welke wijze
kandidaten kunnen worden gesteld.
De schriftelijke kandidaatstellingen door
deelnemers, als bedoeld in artikel 20a.5a en
artikel 20a.6a, moeten uiterlijk vier (4) weken
voor de datum van de desbetreffende
ledenvergadering door het bestuur zijn
ontvangen.
Wanneer een van de in artikel 20a, lid 6,
genoemde organisaties niet conform de
statuten een kandidaat heeft gesteld en er ook
niet conform de statuten een kandidaat is
gesteld door leden en deelnemers, als bedoeld
in lid 3, wijst de raad van toezicht van de
Vereniging, voor de desbetreffende vacature
een of meer kandidaten aan.
Het bepaalde in artikel 16 lid 1 is ten aanzien
van het defungeren van leden van de raad van
rechthebbenden van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 20c
20c.1 De raad van rechthebbenden benoemt uit zijn
midden een vicevoorzitter en een secretaris.
20c.2 Met betrekking tot de benoeming van een
voorzitter is de raad van rechthebbenden
bevoegd a. een voorzitter uit zijn midden te
benoemen, dan wel b. een voorstel aan de
ledenvergadering te doen tot benoeming van
een onafhankelijk persoon tot voorzitter, ook
wel genaamd onafhankelijk voorzitter, tevens lid
van de raad van rechthebbenden. Artikel 20a lid
3 sub a en b, lid 5, 6, 7, 9 en 10 zijn op dit lid
van de raad van rechthebbenden niet van
toepassing. Het bepaalde in artikel 20a lid 4 is
wel van toepassing.
20c.3 De voorzitter van de raad van rechthebbenden
leidt de vergaderingen van de raad van
rechthebbenden. Bij zijn afwezigheid wordt hij
vervangen door de vicevoorzitter van de raad
van rechthebbenden. Zijn beide
vorengenoemde personen afwezig, dan wijst de
raad van rechthebbenden ter vergadering een
voorzitter aan.
20c.4 De raad van rechthebbenden vergadert zo
dikwijls als de voorzitter van de raad van
rechthebbenden dit dienstig oordeelt of
wanneer drie leden van de raad van
rechthebbenden of de bestuursvoorzitter of de
voorzitter van de raad van toezicht om een
vergadering verzoeken, doch ten minste vier (4)
maal per jaar.
20c.5 Besluiten van de raad van rechthebbenden
kunnen, onverminderd het bepaalde in lid 6,
slechts rechtsgeldig worden genomen in een

20c.6

20c.7
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vergadering waarin tenminste acht leden van
de raad van rechthebbenden fysiek aanwezig
zijn. Een lid van de raad van rechthebbenden
kan zich in een vergadering door een ander lid
van de raad van rechthebbenden laten
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter voldoende,
volmacht is afgegeven. Een lid van de raad van
rechthebbenden kan daarbij slechts voor één
ander lid van de raad van rechthebbenden als
gevolmachtigde optreden. Indien in een
vergadering niet ten minste een achttal leden
van de raad van rechthebbenden fysiek
aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeengeroepen tegen een datum niet eerder
dan veertien dagen na de eerste vergadering,
maar uiterlijk binnen een maand. In deze
vergadering kan het desbetreffende besluit
rechtsgeldig worden genomen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden
van de raad van rechthebbenden.
Telefonische vergadering en besluitvorming: de
raad van rechthebbenden mag ook nietschriftelijke besluiten nemen in een telefonische
vergadering, waaronder mede begrepen alle
andere gangbare telecommunicatiemiddelen,
mits het betreffende voorstel aan alle leden van
de raad van rechthebbenden is voorgelegd en
geen hunner zich tegen deze wijze van
besluitvorming heeft verzet. Aansluitend aan
een telefonische vergadering zal elk lid van de
raad van rechthebbenden die aan de
vergadering heeft deelgenomen een
schriftelijke bevestiging van zijn/haar stem aan
de bestuurssecretaris toesturen. De wijze van
besluitvorming zal de eerstvolgende
vergadering nog eens ter informatie passeren
en worden opgenomen in de notulen.
E-mail besluitvorming:
a. De raad van rechthebbenden mag ook - in
een incidenteel geval dat zich leent voor
besluitvorming zonder inhoudelijke
discussie – buiten vergadering een
schriftelijk besluit (waaronder mede
begrepen via stemverklaringen per e-mail)
nemen, mits
i. de tekst van het voorstel, inclusief een
uiterste termijn waarbinnen een stem
uitgebracht moet zijn - en bij gebruik
van e-mail en soortgelijke
communicatiemiddelen inclusief
ontvangstbevestiging zoveel mogelijk
gelijktijdig aan alle leden van de raad
van rechthebbenden is verstuurd, en

ii. ten minste zeven leden van de raad van
rechthebbenden schriftelijk – binnen de
uiterste termijn van sub i - hebben
verklaard (waaronder begrepen elk
bericht dat is verstuurd met behulp van
de huidige communicatiemiddelen en
schriftelijk is ontvangen) met deze wijze
van besluitvorming akkoord te gaan.
b. Ingeval van een stemuitbrenging per email zal het lid van de raad van
rechthebbenden bij het uitbrengen van zijn
stemverklaring zoveel mogelijk gelijktijdig
een kopie van zijn stemverklaring aan de
andere leden van de raad van
rechthebbenden versturen (bijvoorbeeld
via reply to all), tenzij het een stemming
over personen betreft (dan geen reply to
all).
c. Een schriftelijk besluit buiten vergadering
kan worden genomen met een gewone
meerderheid van de tenminste zeven
uitgebrachte stemmen, waarbij blanco
stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
d. Na afloop van de termijn zal nog dezelfde
dag mededeling worden gedaan van de
stemmingsuitslag met – tenzij het een
stemming over personen betreft vermelding van hoe de individuele leden
van de raad van rechthebbenden hebben
gestemd, indien niet iedereen met ‘reply
all’ heeft geantwoord. De raad van
rechthebbenden zal een relaas van de op
deze wijze genomen besluiten bewaren.
De schriftelijke besluitvorming zal de
eerstvolgende vergadering nog een keer
ter informatie passeren.
20c.8 Ingeval de voorzitter een vergadering, waarom
hem door drie leden van de raad van
rechthebbenden of de bestuursvoorzitter of de
voorzitter van de raad van toezicht is verzocht,
niet belegt binnen twee weken, hebben de
verzoekers het recht zelf een vergadering te
beleggen en in de leiding te voorzien.
20c.9 De raad van rechthebbenden besluit bij gewone
meerderheid van in de vergadering
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en
ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.
20c.10 Het bestuur woont de vergaderingen van de
raad van rechthebbenden bij, tenzij het
onderwerp het bestuur zelf betreft, in welk geval
de raad van rechthebbenden kan besluiten
buiten aanwezigheid van het bestuur te
vergaderen.

20c.11 Ten minste twee maal per jaar wordt
gezamenlijk overleg gevoerd tussen de raad
van rechthebbenden, de raad van toezicht en
het bestuur. Dit gezamenlijk overleg wordt
geleid door de voorzitter van de raad van
toezicht.
Artikel 20d
20d.1 De raad van rechthebbenden heeft tot taak:
a. advisering aan het bestuur en de raad van
toezicht van de Vereniging; en
b. voorbereiding van de besluitvorming op de
ledenvergadering.
20d.2 De raad van rechthebbenden zal zodanige
onderwerpen voorbereiden en taken uitvoeren,
dat de ledenvergadering van de Vereniging zo
efficiënt mogelijk verloopt.
20d.3 De raad van rechthebbenden kan in een door
de raad van rechthebbenden zelf vast te stellen
reglement nadere regels en voorschriften
vaststellen omtrent de taakuitoefening en wijze
van besluitvorming van de raad van
rechthebbenden, mits met inachtneming van de
taken zoals hiervoor in de leden 1 en 2
omschreven en mits dit reglement niet in strijd
is met deze statuten.

Het Bestuur

Artikel 21
21.1
Het bestuur bestaat uit ten minste twee
bestuursleden, waarvan één bestuursvoorzitter
en één financieel directeur. Bestuurslid kunnen
slechts zijn natuurlijke personen die geen lid of
deelnemer van de Vereniging zijn en ook geen
zitting hebben in de raad van toezicht van de
Vereniging.
21.2
Bestuursleden worden benoemd en ontslagen
door de ledenvergadering op voordracht van de
raad van toezicht. De ledenvergadering
benoemt, op voordracht van de raad van
toezicht, één van de bestuursleden tot
bestuursvoorzitter en één van de bestuursleden
tot financieel directeur. Betreft een benoeming
of een ontslag een bestuurslid dat tevens
bestuurslid van Stemra is of wordt, dan dient de
benoeming of het ontslag eveneens door
Stemra te geschieden, echter op gezamenlijke
voordracht van de raad van toezicht van de
Vereniging en de raad van toezicht van Stemra.
21.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 4,
worden de arbeidsvoorwaarden voor ieder
bestuurslid afzonderlijk vastgesteld door de
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21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

raad van toezicht. Betreft het een bestuurslid
dat tevens bestuurslid van Stemra is, dan
geschiedt de vaststelling op gemeenschappelijk
besluit van de raad van toezicht van de
Vereniging en van Stemra.
De bezoldiging van de leden van het bestuur en
andere emolumenten, zoals geldelijke en nietgeldelijke voordelen, pensioenrechten en toekenningen, rechten op andere toekenningen
en rechten op ontslagvergoedingen, behoeven
de goedkeuring van de ledenvergadering en
worden vastgesteld door de raad van toezicht.
Betreft het een bestuurslid dat tevens
bestuurslid van Stemra is, dan geschiedt de
vaststelling op gemeenschappelijk besluit van
de raad van toezicht van de Vereniging en van
Stemra.
De raad van toezicht kan een bestuurslid
schorsen. Betreft het een bestuurslid dat tevens
bestuurslid van Stemra is, dan vindt schorsing
slechts plaats op gemeenschappelijk besluit
van de raad van toezicht van de Vereniging en
van Stemra.
Schorsing noch ontslag vindt plaats voordat het
desbetreffende bestuurslid is gehoord door de
raad van toezicht van de Vereniging en van
Stemra, althans in de gelegenheid is gesteld
gehoord te worden. Het bestuur stelt het
bestuurslid in de gelegenheid zich bij de
ledenvergadering te verantwoorden.
Een schorsing kan een of meerdere malen
worden verlengd, maar kan in totaal niet langer
duren dan vier maanden. Is binnen die termijn
geen beslissing genomen die leidt tot opheffing
van de schorsing, dan eindigt de schorsing.
Een geschorst bestuurslid is tijdens zijn
schorsing niet bevoegd om
bestuursvergaderingen of vergaderingen van
de raad van toezicht bij te wonen of om
bestuursbesluiten te nemen of om anderszins
aan bestuursleden door de wet of deze statuten
toegekende taken of bevoegdheden uit te
oefenen.
De termijn van benoeming wordt voor ieder
bestuurslid afzonderlijk bij de betreffende
voordracht vastgesteld door de raad van
toezicht. Betreft het een bestuurslid dat tevens
bestuurslid van Stemra is, dan geschiedt de
vaststelling op gemeenschappelijk besluit van
de raad van toezicht van de Vereniging en van
Stemra. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.
In tussentijds ontstane vacatures kan tijdelijk
worden voorzien door de raad van toezicht. In
tussentijds ontstane vacatures wordt definitief

21.11

21.12

21.13

21.14

voorzien op de eerstvolgende ledenvergadering
waarop aan alle bepalingen van deze statuten
inzake de benoeming van bestuursleden kan
worden voldaan.
Hetgeen in deze statuten over de benoeming
van een bestuurslid is bepaald is van
overeenkomstige toepassing op de
herbenoeming van een bestuurslid.
Een bestuurslid defungeert voorts:
a. door diens overlijden;
b. door diens vrijwillig aftreden;
c. door diens ontslag verleend door de
ledenvergadering op voordracht van de
raad van toezicht;
d. door diens aanvaarding van een
benoeming tot lid van de raad van toezicht;
e. doordat hij of zij failliet wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de
schuldsaneringsregeling als bedoeld in de
Faillissementswet;
f.
door diens ondercuratelestelling, alsmede
door een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn of haar lichamelijke of
geestelijke toestand een bewind over een
of meer van zijn of haar goederen wordt
ingesteld.
In geval van belet of ontstentenis van een
bestuurslid, is de raad van toezicht bevoegd om
een tijdelijk bestuurslid aan te wijzen. In geval
van belet of ontstentenis behoudt het bestuur
zijn bevoegdheden doch is de raad van toezicht
verplicht om zo spoedig mogelijk een
vergadering te beleggen, waarin de voorziening
in de open plaats aan de orde komt.
De werkwijze van het bestuur wordt nader
geregeld in een bestuursreglement dat, door
het bestuur wordt vastgesteld en kan worden
gewijzigd en aangevuld, een en ander met
goedkeuring van de raad van toezicht. In het
bestuursreglement wordt vastgesteld wie welke
taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden binnen het bestuur heeft.

Artikel 22
22.1
Het bestuur is belast met het besturen van de
Vereniging en de leiding van het bureau van de
Vereniging. De leiding van het bestuur berust
bij de bestuursvoorzitter.
22.2
Het bestuur legt verantwoording af aan de raad
van toezicht en aan de ledenvergadering. Bij de
vervulling van zijn taak richt het bestuur zich
naar het belang van de Vereniging en de met
de Vereniging verbonden onderneming of
organisatie en weegt daartoe de in aanmerking
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22.3

22.4

22.5

22.6

komende belangen van de bij de Vereniging
betrokken belanghebbenden af. Het bestuur
rapporteert de risico's verbonden aan de
activiteiten van de Vereniging aan de raad van
toezicht en bespreekt de interne risico- en
controlesystemen met de raad van toezicht. Het
bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle
informatie die nodig is voor een goede
uitoefening van de taak van de raad van
toezicht. Voorts is het bestuur verplicht alle op
het beheer van het bureau betrekking
hebbende gegevens die door de
ledenvergadering worden verlangd aan de
ledenvergadering ter kennis te brengen.
Het bestuur kan contributies, jaarlijkse
bijdragen, entreegelden en bijzondere heffingen
vaststellen. Zodanig besluit behoeft de
goedkeuring van de ledenvergadering.
Het bestuur stelt medewerkers aan, schorst en
ontslaat hen en stelt hun arbeidsvoorwaarden
vast.
Het bestuur kan, gehoord de raad van toezicht,
aan een medewerker, niet zijnde een lid van het
bestuur als bedoeld in artikel 21, de titel
(adjunct-)directeur verlenen.
Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring
van de raad van toezicht, tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen en tot het
sluiten van overeenkomsten waarbij de
Vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor
een schuld van een derde verbindt.

23.6

23.7

23.8

23.9

Artikel 23
23.1
Bestuursvergaderingen worden gehouden zo
dikwijls de bestuursvoorzitter of ten minste twee
bestuursleden een bestuursvergadering
bijeenroept/bijeenroepen.
23.2
In een vergadering van het bestuur is elk
bestuurslid gerechtigd één stem uit te brengen.
23.3
Een bestuurslid kan ter zake van besluitvorming
van het bestuur uitsluitend door een
medebestuurslid worden vertegenwoordigd.
23.4
Het bestuur besluit, zowel in als buiten
vergadering, met volstrekte meerderheid van
uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco
stemmen worden niet als uitgebrachte
stemmen geteld.
23.5
Bij staken van stemmen, heeft de
bestuursvoorzitter een doorslaggevende stem.
Het voorgaande is niet van toepassing indien er
twee of minder bestuursleden in functie zijn. In
dergelijke gevallen komt het betreffende besluit
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niet tot stand. De raad van toezicht wordt
hiervan op de hoogte gesteld en treedt binnen
een redelijke termijn in overleg met het bestuur
met het oog op het bereiken van
overeenstemming over het voorgenomen
besluit van het bestuur. Indien de raad van
toezicht vervolgens constateert dat geen
overeenstemming kan worden bereikt, komt
geen besluit tot stand.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de
beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
Vereniging en de met haar verbonden
onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor
geen bestuursbesluit kan worden genomen,
wordt het besluit genomen door de raad van
toezicht. Het hiervoor in dit artikellid bepaalde
wordt van kracht met ingang van de
inwerkingtreding van de Wet bestuur en
toezicht rechtspersonen.
Vergaderingen van het bestuur kunnen worden
gehouden door middel van audio- of
audiovisuele communicatie apparatuur, tenzij
een bestuurslid zich daartegen verzet.
Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van
in een vergadering ook schriftelijk worden
genomen, mits alle bestuursleden in het te
nemen besluit gekend zijn en geen van hen
zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
Aan de goedkeuring van de raad van toezicht
zijn, onverminderd het elders in deze statuten
of het in het bestuursreglement bepaalde, in
ieder geval onderworpen de besluiten van het
bestuur omtrent:
a. de vaststelling van het beleidsplan en de
daarbij behorende jaarlijkse begroting van
de Vereniging, met uitzondering van het
beleid met betrekking tot het beheer van
gelden betreffende rechteninkomsten zoals
bedoeld in artikel 2d lid 6a tot en met 6e
van de Wet toezicht en
geschillenbeslechting collectieve
beheersorganisaties en de goedkeuring
van de vaststelling van het jaarlijkse
transparantieverslag zoals bedoeld in
artikel 2d lid 6j van dezelfde wet;
b. et overdragen van de onderneming of
organisatie of vrijwel de gehele
onderneming of organisatie van de
Vereniging aan een derde;
c. het aangaan of verbreken van duurzame
samenwerking van de Vereniging of een
dochtermaatschappij met een andere
rechtspersoon of vennootschap dan wel

23.10

23.11

als volledig aansprakelijke vennoten in een
commanditaire vennootschap of
vennootschap onder firma, indien deze
samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de
Vereniging;
d. het sluiten - overdragen in eigendom of in
genot daaronder begrepen - van de
onderneming of organisatie van de
Vereniging of van een belangrijke
deelneming van de Vereniging;
e. het doen van een voorstel tot ontbinding
van de Vereniging;
f.
het aanvragen van faillissement van de
Vereniging en het aanvragen van
surseance van betaling;
g. het doen van een voorstel tot wijziging van
de statuten van de Vereniging;
h. het aangaan van een fusie of splitsing van
de Vereniging in de zin van Boek 2, titel 7
van het BW;
i.
het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de
Vereniging of van een
dochtermaatschappij tegelijkertijd of
binnen een kort tijdsbestek;
j.
het ingrijpend wijzigen van de
arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers van de
Vereniging of van een
dochtermaatschappij;
k. het ter leen verstrekken en het ter leen
opnemen van gelden met uitzondering van
het opnemen van gelden in rekening
courant bij de door de raad van toezicht
aangewezen bank(en) van de Vereniging,
mits de Vereniging bij enige betrokken
bank niet debet komt te staan voor een
hoger bedrag dan door de raad van
toezicht is vastgesteld en aan het bestuur
is medegedeeld; de raad van toezicht is
steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen.
Het ontbreken van de ingevolge artikel 23 lid 9
vereiste goedkeuring tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuur of de bestuursleden niet aan.
Het bestuur beslist over alle zaken die niet door
of krachtens deze statuten aan andere organen
van de Vereniging zijn opgedragen.

Artikel 24
24.1
Het bestuur is bevoegd de Vereniging in en
buiten rechte te vertegenwoordigen, alsmede
twee bestuursleden gezamenlijk handelend.

24.2
Het bestuur kan aan een of meer
medewerkers procuratie verlenen; zij is
bevoegd hun bevoegdheid vast te stellen en
kan deze procuratie wijzigen of intrekken. Het
bestuur kan een zodanige titulatuur toekennen
aan een procuratiehouder als het bestuur
wenselijk acht.

Ledenvergadering
Artikel 25
25.1
De ledenvergadering is toegankelijk voor:
a. alle niet-geschorste leden;
b. deelnemers;
c. leden van het bestuur;
d. leden van de raad van toezicht;
e. leden van de raad van rechthebbenden;
f.
een delegatie uit de ondernemingsraad
van de Vereniging dan wel uit de
gezamenlijke ondernemingsraad van de
Vereniging en Stemra, bestaande uit de
voorzitter en de secretaris of hun
plaatsvervangers;
g. andere personen aan wie het bestuur heeft
toegestaan de ledenvergadering bij te
wonen.
25.2
In een ledenvergadering kunnen slechts
rechtsgeldige besluiten worden genomen indien
tenminste vijftig leden in de vergadering
aanwezig zijn; indien in een vergadering niet
een vijftigtal leden aanwezig is, dan wordt een
nieuwe ledenvergadering bijeen geroepen
tegen een datum niet eerder dan veertien
dagen na de eerste vergadering, maar uiterlijk
binnen een maand. Deze ledenvergadering
wordt door het bestuur tenminste zeven dagen
voor de vergadering onder vermelding van de
agenda van de in de aanhef van dit lid
genoemde vorige vergadering, plaats en tijdstip
aan de leden geconvoceerd, via convocatie in
een periodiek verschijnend blad van de
Vereniging, bij circulaire, of bij advertentie in
een veelgelezen landelijk dagblad, of bij wijze
van elektronische beschikbaarstelling van de
convocatie. Met betrekking tot deze
ledenvergadering zijn de leden 2 en 3 van
artikel 26 niet van toepassing. In deze
vergadering kan het desbetreffende besluit
rechtsgeldig worden genomen, ongeacht het
aantal aanwezige leden.
25.3
Tenzij bij of krachtens deze statuten anders
wordt bepaald, worden alle besluiten genomen
met gewone meerderheid van de uitgebrachte
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25.4
25.5

25.6

25.7

a.

b.

stemmen, waarbij blanco en ongeldige
stemmen als niet uitgebracht gelden.
Ieder niet-geschorst lid van de Vereniging heeft
het recht tot het uitbrengen van één stem.
Een niet-geschorst lid kan zich ter vergadering
bij schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen door een ander nietgeschorst lid door middel van een daartoe door
het bestuur beschikbaar te stellen
machtigingsformulier, dat uiterlijk drie (3)
dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend,
vóór de dag van de ledenvergadering, de dag
van de ledenvergadering niet meegerekend,
door het bestuur moet zijn ontvangen. Het
vertegenwoordigende lid mag echter slechts
één zodanige volmacht aanvaarden. De
volmacht geldt slechts voor één vergadering.
Een auteur kan alleen een auteur machtigen.
Een uitgever kan alleen een uitgever
machtigen. Een erfgenaam kan alleen een lid
met dezelfde hoedanigheid als de erflater
machtigen. Een vennootschap als bedoeld in
artikel 7a kan alleen een auteur machtigen.
Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij de
voorzitter anders beslist; over personen wordt
schriftelijk gestemd met gesloten briefjes of
elektronisch. Indien de stemming over
personen elektronisch zal plaatsvinden, zal
hiervan in de aanvullende convocatie voor een
ledenvergadering melding worden gemaakt.
De stemming over de kandidaten vindt plaats
per vacature. Indien bij een eerste stemming
over personen geen van de kandidaten de
meerderheid van het aantal uitgebrachte
stemmen behaalt, wordt de
benoemingsprocedure terstond voortgezet
indien het een stemming tussen twee
kandidaten betreft: met een herstemming,
waarna, indien deze stemming tot een
hernieuwde staking van stemmen leidt, het lot
beslist. De voorzitter verricht de loterij, tenzij hij
zelf belanghebbende is, in welk geval hij een
andere persoon aanwijst.
indien het een stemming tussen drie of meer
kandidaten betreft: met een volgende stemming
over de twee kandidaten, die bij de eerste
stemming het grootste aantal stemmen
behaalden. Indien meer dan twee personen
evenveel stemmen op zich verenigen en voor
herstemming in aanmerking komen, zal door
een nieuwe stemming worden beslist, welke
twee personen voor de herstemming in
aanmerking komen. Indien bij de herstemming
de stemmen staken, beslist het lot. De
voorzitter verricht de loterij, tenzij hij zelf

25.8

25.9

25.10

belanghebbende is, in welk geval hij een
andere persoon aanwijst. Verenigen vervolgens
de door loting aangewezen twee personen
evenveel stemmen op zich, dan vindt het
hiervoor onder a. bepaalde overeenkomstige
toepassing.
Het besluit tot benoeming van de
onafhankelijke leden van de raad van toezicht
wordt op basis van het voorstel van de raad van
toezicht als bedoeld in artikel 17 lid 2 door de
ledenvergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken over een voorstel,
niet rakende de verkiezing van personen, dan is
het voorstel verworpen.
Op elke ledenvergadering waar een stemming
over personen plaatsvindt stelt de
ledenvergadering een stembureau aan,
bestaande uit drie aanwezige leden. De
uitspraak van het stembureau is bindend.

Artikel 25A
25a.1 Onverminderd het elders bij wet of deze
statuten bepaalde, besluit de ledenvergadering
over de volgende zaken:
a. het algemene beleid ten aanzien van
onverdeelde bedragen;
b. het algemene beleggingsbeleid ten
aanzien van rechteninkomsten en
inkomsten uit de belegging van
rechteninkomsten;
c. het algemene beleid ten aanzien van
inhoudingen op rechteninkomsten en het
gebruik van gelden afkomstig uit de
belegging van rechteninkomsten;
d. het gebruik van onverdeelde bedragen;
e. de goedkeuring van het jaarlijkse
transparantieverslag van de Vereniging.
Het jaarlijkse transparantieverslag bevat,
conform artikel 2q Implementatiewet
richtlijn collectief beheer een jaarrekening
en jaarverslag, die worden opgesteld en
openbaar gemaakt overeenkomstig Titel 9
van Boek van het Burgerlijk Wetboek, en
eveneens de bij algemene maatregel van
bestuur voorgeschreven informatie.
Onderdeel van het jaarlijkse
transparantieverslag is een speciaal
verslag, betreffende het gebruik van de
ingehouden bedragen ten behoeve van
sociale, culturele, en educatieve diensten,
waarin de bij algemene maatregel van
bestuur voorgeschreven informatie is
opgenomen; en
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f.
25a.2

25a.3

de goedkeuring van fusies en
samenwerkingsverbanden.
De ledenvergadering beslist over de benoeming
of het ontslag van de leden van het bestuur op
de wijze als bedoeld in artikel 26
(procedureregels) en ziet toe op hun algemene
prestaties op de wijze als bedoeld in artikel 26
(verantwoording) en artikel 27 lid 7 (décharge).
Wijzigingen in de lidmaatschapsvoorwaarden
behoeven, voor zover die voorwaarden niet in
de statuten worden geregeld, de goedkeuring
van de ledenvergadering alvorens in werking te
treden.

Artikel 25B
25B.1 In afwijking van het bepaalde in deze statuten
omtrent fysiek stemrecht en fysiek bijeenkomen
stelt de Vereniging haar leden in de
gelegenheid om hun stemrecht uit te oefenen
door middel van een elektronisch
communicatiemiddel op de wijze als bedoeld in
artikel 2:38 leden 6 en 7 en/of lid 8 van het
Burgerlijk Wetboek en voorts in
overeenstemming met het E-votingreglement.
Artikel 26
26.1
Tenminste eenmaal per jaar wordt een
ledenvergadering gehouden. Uiterlijk op dertig
juni wordt de ledenvergadering gehouden
waarin het bestuur en de raad van toezicht
verantwoording afleggen over hun bestuur en
toezicht en de jaarrekening wordt vastgesteld.
In die vergadering worden tevens de
benoeming van bestuursleden, de verkiezingen
van de raad van rechthebbenden en
verkiezingen voor de raad van toezicht
gehouden.
26.2
Een ledenvergadering wordt aan de leden
geconvoceerd in een periodiek verschijnend
blad van de Vereniging, en/of bij circulaire,
en/of per e-mail en/of wordt op elektronische
wijze beschikbaar gesteld. De convocatie, die
tenminste zes (6) weken voor de dag van de
vergadering of ter post wordt aangeboden en/of
per e-mail wordt verzonden en/of op
elektronische wijze beschikbaar wordt gesteld,
bevat plaats, datum, aanvangsuur en agenda
van de vergadering. In geval van verkiezingen
van leden van de raad van toezicht
respectievelijk de verkiezingen van de leden
van de raad van rechthebbenden bevat de
convocatie tevens de in artikel 14, lid 3
respectievelijk artikel 20a leden 5 en 6
bedoelde namen van kandidaten en een
aanduiding op welke wijze kandidaten, gesteld

26.3

26.4

26.5
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door deelnemers (mits iedere schriftelijke
kandidaatstelling door tenminste tien
deelnemers leesbaar ondertekend is) kunnen
worden gesteld, alsmede de namen van de
door de raad van toezicht voorgedragen
kandidaten voor de benoeming tot bestuurslid.
In de convocatie kan ook worden aangekondigd
dat eventuele latere wijzigingen of aanvullingen
met betrekking tot de convocatie kunnen
worden medegedeeld bij advertentie in een
veelgelezen landelijk dagblad, als bedoeld in lid
4, en/of dat deze mededeling per e-mail kan
wordt verzonden en/of op elektronische wijze
beschikbaar kan worden gesteld.
Op de agenda van ledenvergaderingen kunnen
onderwerpen worden geplaatst door de raad
van rechthebbenden, het bestuur, door de raad
van toezicht dan wel door tien leden en/of
deelnemers. Onder onderwerpen worden
voorstellen begrepen. Onderwerpen door leden
en/of deelnemers ingediend, moeten tenminste
vier (4) weken voor de dag van de vergadering,
de dag van de vergadering niet meegerekend,
schriftelijk aan het bestuur zijn gemeld. Het
schrijven dient ondertekend te zijn door de
desbetreffende leden en/of deelnemers en
vergezeld te gaan van een toelichting.
Wijzigingen of aanvullingen met betrekking tot
de in lid 2 genoemde agenda of andere
gegevens van de convocatie worden aan de
leden bekend gemaakt. Deze bekendmaking
geschiedt in een periodiek verschijnend blad
van de Vereniging, en/of bij circulaire, en/of in
een veelgelezen landelijk dagblad, en/of per email, en/of wordt op elektronische wijze
beschikbaar gesteld. Deze schriftelijke en/of
elektronische bekendmaking dient tenminste
twee (2) weken voor de dag van de
ledenvergadering ter post te zijn bezorgd, en/of
in het openbaar te zijn verschenen, en/of per email zijn verzonden, en/of op elektronische
wijze beschikbaar te zijn gesteld.
Een ledenvergadering wordt voorts belegd:
a. wanneer het bestuur tot een
ledenvergadering besluit;
b. wanneer de raad van toezicht tot een
ledenvergadering besluit;
c. wanneer tenminste vijftig leden, althans
een zodanig lager aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van
een/tiende gedeelte van de stemmen in
een ledenvergadering, schriftelijk aan het
bestuur het beleggen van een
ledenvergadering aanvragen onder opgave

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

van de op de agenda te plaatsen
onderwerpen.
De aanvraag, als bedoeld in lid 5, sub c, dient
leesbaar ondertekend te zijn door de
aanvragers en vergezeld te gaan van een
toelichting. Het bestuur dient binnen tien dagen
na ontvangst van de aanvraag een
bestuursvergadering te beleggen, waarvoor de
indieners van de aanvraag worden uitgenodigd
teneinde hun reden voor het bijeenroepen van
een ledenvergadering toe te lichten.
Handhaven zij hun aanvraag, dan dient het
bestuur de ledenvergadering bijeen te roepen
op een termijn van niet langer dan vier (4)
weken. Indien aan deze aanvraag dan niet
binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven,
kunnen de aanvragers zelf tot convocatie van
de ledenvergadering overgaan. Een
ledenvergadering als bedoeld in dit lid wordt
tenminste twee (2) weken voor de vergadering
aan de leden geconvoceerd, voor het overige
op de wijze als bepaald in artikel 26, lid 2.
a. Elk lid kan een motie over een onderwerp
op de agenda indienen.
b. Een motie is een korte, gemotiveerde
verklaring over een onderwerp waardoor
een oordeel, wens of verzoek wordt
uitgesproken zonder dat daaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden.
c. Een motie dient schriftelijk en ondertekend,
met vermelding van de naam van de
indiener, bij het bestuur te worden
ingediend.
d. De behandeling van een motie vindt plaats
tegelijk met de beraadslaging over het in
behandeling zijnde onderwerp, tenzij de
voorzitter besluit deze later te behandelen.
Op een ledenvergadering kunnen rechtsgeldige
besluiten slechts worden genomen ten aanzien
van op de agenda casu quo aanvullende
agenda geplaatste onderwerpen.
De ledenvergaderingen worden geleid door de
voorzitter van de raad van toezicht of bij diens
ontstentenis treedt een van de overige leden
van de raad van toezicht, door de aanwezige
leden van de raad van toezicht aan te wijzen,
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
ledenvergadering daarin zelf.
Van het verhandelde in de ledenvergadering
worden notulen gehouden.

Boekjaar en Jaarrekening

Artikel 27
27.1
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
27.2
Jaarlijks maakt het bestuur uiterlijk in de maand
april een jaarrekening op bestaande uit een
balans en een staat van baten en lasten
(exploitatierekening), vergezeld van een
toelichting, met daarin vermeld de
nevenfuncties van alle bestuursleden van de
Vereniging, de nevenfuncties van alle leden van
de raad van toezicht, publicatie van de
bezoldiging van haar bestuursleden en de
(onkosten)vergoeding van haar leden van de
raad van toezicht. De jaarrekening wordt
ondertekend door alle bestuursleden en alle
leden van de raad van toezicht; ontbreekt een
handtekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt.
27.3
De Vereniging is verplicht opdracht tot
onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan
een accountant bedoeld in artikel 2:393 lid1
Burgerlijk Wetboek. Tot het verlenen van de
opdracht aan de accountant is de
ledenvergadering bevoegd. Gaat deze daartoe
niet over, dan is de raad van toezicht bevoegd
of, zo deze in gebreke blijft, het bestuur. De
aanwijzing van een accountant wordt door
generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te
allen tijde worden ingetrokken door de
ledenvergadering en door degene die haar
heeft verleend; de door het bestuur verleende
opdracht kan bovendien door de raad van
toezicht worden ingetrokken.
27.4
De accountant bedoeld in artikel 27 lid 3 brengt
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad
van toezicht en aan het bestuur en geeft de
uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening.
27.5
De ledenvergadering kan jaarlijks uit haar
midden een financiële commissie benoemen,
bestaande uit drie leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, en die onafhankelijk
van de in lid 3 van dit artikel bedoelde
registeraccountant de jaarrekening onderzoekt
en daarover verslag uitbrengt aan de
ledenvergadering, een en ander bij reglement
te regelen.
27.6
De jaarrekening wordt vastgesteld door de
ledenvergadering.
27.7
Een afschrift van de (de in de hierna bedoelde
ledenvergadering vast te stellen) jaarrekening,

Pagina 26 van 30

vergezeld van de accountantsverklaring, wordt
desgewenst gratis ter beschikking gesteld van
de leden en deelnemers, uiterlijk twee weken
vóór de ledenvergadering, de dag van de
ledenvergadering niet meegerekend. De
ledenvergadering zal in de vergadering waarin
de vaststelling van de jaarrekening is
geagendeerd als afzonderlijk agendapunt
opnemen het verlenen van décharge aan de
leden van het bestuur en van de leden van de
raad van toezicht voor de uitoefening van hun
taken in het betrokken boekjaar.

Exploitatiecontract

Artikel 28
28.1
Een exploitatiecontract als bedoeld in artikel 2
sub o tussen de Vereniging en afzonderlijke
auteurs of hun rechtverkrijgenden, uitgevers of
uitgeversbedrijven, zal bestaan uit een door het
bestuur vast te stellen modelcontract, waarop
het Indexerings-, Exploitatie- en
Repartitiereglement van toepassing zijn.
28.2
Het bestuur is bevoegd met een auteur of zijn
rechtverkrijgenden, een uitgever of een
uitgeversbedrijf een van het in lid 1 bedoelde
contract afwijkende overeenkomst aan te gaan.
Zij doet dit in overleg met de raad van toezicht,
zonder dat van dit overleg tegenover derden
hoeft te blijken.

29.3

29.4
Commissies; Auditcommissie,
Benoemingsadviescommissie

Artikel 29
29.1
Onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3 kan
de raad van toezicht besluiten, om ter zake van
een of meer onderwerpen een of meer
commissies in te stellen. Elke commissie wordt
belast met een door de raad van toezicht te
bepalen taak en opdracht. De raad van toezicht
benoemt voor elke commissie de personen die
daarin zitting zullen hebben en de raad van
toezicht kan besluiten tot wijziging van de taak
en opdracht van een commissie, en tot wijziging
van de samenstelling van een commissie en tot
opheffing van een commissie, onverminderd
het bepaalde in lid 2 en lid 3.
29.2
De raad van toezicht, zorgt ten minste voor de
instelling van een commissie met de naam:

Benoemingsadviescommissie, in welke
commissie zitting zullen hebben:
a. de onafhankelijk voorzitter van de raad van
toezicht;
b. de bestuursvoorzitter; alsmede
c. leden die auteur zijn als bedoeld in artikel
2, sub d en leden die of uitgever zijn als
bedoeld in artikel 8, lid 1, of een
leidinggevende functie, als bedoeld in
artikel 9, lid 1, vervullen in een
uitgeversbedrijf, in de verhouding twee
staat tot één (2:1). De bestuursvoorzitter
heeft in de Benoemingsadviescommissie
slechts adviesrecht doch geen stemrecht.
De personele bezetting van de
Benoemingsadviescommissie van de
Vereniging moet gelijk zijn aan die van de
Benoemingsadviescommissie van Stemra.
De taak en opdracht van de
Benoemingsadviescommissie is het
begeleiden in de meeste brede zin en het
bevorderen van een juiste gang van zaken
van de benoeming van leden van de raad
van toezicht en de raad van
rechthebbenden, en het daarbij bewaken
van de diversiteit van de genres en de
representativiteit van de leden in bedoelde
organen.
De raad van toezicht stelt een auditcommissie
in, wier samenstelling en taken nader door de
raad van toezicht bij reglement geregeld
worden.
De raad van toezicht kan bij reglement, vast te
stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel
30, nadere regels vastleggen aangaande een
commissie, inclusief de auditcommissie en
Benoemingsadviescommissie.

Reglementen

Artikel 30
30.1
Het bestuur heeft het recht reglementen vast te
stellen en te wijzigen, zulks met uitzondering
van het reglement van de raad van
rechthebbenden als bedoeld in artikel 20d lid 3,
het bestuursreglement als bedoeld in artikel 21
lid 14, het reglement van de raad van toezicht
als bedoeld in artikel 18 lid 3 en het reglement
van een commissie als bedoeld in artikel 29 lid
4. Deze reglementen mogen geen bepalingen
bevatten die met deze statuten in strijd zijn.
30.2
In elk geval draagt het bestuur zorg voor de
totstandkoming van:
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a.
b.
c.
d.

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

het Repartitiereglement;
het Exploitatiereglement;
het Indexeringsreglement;
het Reglement op de behandeling van
plagiaatgeschillen tussen deelnemers;
e. het Erkenningsreglement; en
f.
het E-votingreglement.
Alvorens in werking te treden behoeven de in
lid 2 bedoelde reglementen de goedkeuring van
de ledenvergadering, tenzij het gaat om
wijzigingen om:
a. een reglement in overeenstemming te
brengen met rechtstreeks werkende
(inter)nationale bepalingen in wettelijke
regelingen, verdragen; of
b. een reglement in overeenstemming te
brengen met bindende aanwijzingen van
wettelijke toezichthouders, zoals het
College van Toezicht Auteursrechten
(CvTA) en de Autoriteit Consument &
Markt (ACM).
Het Repartitiereglement bevat bepalingen
inhoudende de wijze waarop de verdeling en de
betaling van de door de Vereniging uit hoofde
van muziekauteursrecht ontvangen gelden aan
deelnemers en andere belanghebbenden wordt
geregeld. Het ingevolge de jaarrekening over
binnenlandse en buitenlandse rechthebbenden
te verdelen bedrag auteursrechten Nederland
wordt met een door het bestuur vast te stellen
percentage van maximaal tien procent (10%)
verminderd. Het bestuur bestemt, met
goedkeuring van de raad van toezicht, met
inachtneming van het op grond van artikel 30 lid
3 door de ledenvergadering goedgekeurde
Repartitiereglement, de aldus in mindering
gebrachte bedragen ter behartiging van de
ideële of materiële belangen van componisten,
tekstdichters, uitgevers en uitgeversbedrijven
en vennootschappen als bedoeld in artikel 7a
en ter bevordering van het Nederlandse
muziekleven.
Het Exploitatiereglement bevat bepalingen
betreffende de exploitatie en handhaving van
het muziekauteursrecht en betreffende de
rechtsverhouding tussen de deelnemers en de
Vereniging.
Het Indexeringsreglement bevat bepalingen
met betrekking tot de indexering van in de
statuten, reglementen en exploitatiecontracten
genoemde geldbedragen.
Het Erkenningsreglement bevat bepalingen met
betrekking tot de erkenning van
beroepsverenigingen die kandidaten mogen
stellen voor benoeming van leden van de raad

van toezicht respectievelijk leden van de raad
van rechthebbenden.

Statutenwijziging

Artikel 31
31.1
Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen
slechts worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen in een ledenvergadering waarin
tenminste vijftig leden aanwezig zijn.
31.2
Een afschrift van het voorstel, waarin de
eventuele wijzigingen woordelijk zijn
opgenomen, wordt en/of bij circulaire, en/of in
een periodiek verschijnend blad van de
Vereniging, en/of per e-mail aan de leden
toegezonden, en/of wordt op elektronische
wijze beschikbaar gesteld, en dient tenminste
twee (2) weken voor de dag van de
ledenvergadering ter post te zijn aangeboden,
en/of per e-mail te zijn verzonden en/of op
elektronische wijze beschikbaar te zijn gesteld.
Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter
behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten
tenminste tien dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats,
maar in ieder geval ten kantore van de
Vereniging, voor de leden en deelnemers ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.
31.3
1. Elk lid kan amendementen op voorstellen
tot wijzigingen van statuten indienen.
2. Een amendement op een voorstel is een
wijziging van tekstuele aard of van
ondergeschikte betekenis van dat voorstel.
Inhoudelijke wijzigingen, inclusief
wijzigingen met een strekking tegengesteld
aan die van het voorstel, worden opgevat
als een verzoek aan het bestuur om dit
mee te nemen in de voorbereiding van de
volgende ledenvergadering, onverminderd
het recht van leden om een agenda
onderwerp in te dienen of zelf een
ledenvergadering te entameren als
bedoeld in artikel 26.
3. Een amendement dient uiterlijk zes (6)
werkdagen voor de ledenvergadering
schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend,
met vermelding van naam, adres en
telefoonnummer. Het bestuur draagt zorg
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voor verspreiding van het amendement op
de ledenvergadering.
4. De voorzitter stelt een amendement
gelijktijdig met het voorstel waarop het
betrekking heeft, aan de orde.
5. Elk amendement kan door de indiener(s)
worden toegelicht.
6. Een amendement wordt toelaatbaar
geacht zolang de voorzitter het niet
ontoelaatbaar heeft geoordeeld. Een
voorstel tot een zodanig besluit kan
worden gedaan door de voorzitter, hetzij
door een andere aanwezige.
7. Bij het nemen van besluiten over een
voorstel en daarop voorgestelde
amendementen wordt de volgende
volgorde in acht genomen:
i. de amendementen;
ii. het al dan niet conform een of meer
aangenomen amendementen
gewijzigde voorstel zelf.
8. Bij het besluiten over de in het vorige lid
bedoelde amendementen wordt bij
voorrang besloten over het amendement
dat de verste strekking heeft. In geval van
geschil over de vraag welk amendement
de verste strekking heeft, beslist de
vergadering hierover. Het aannemen van
een amendement betekent, dat minder
verstrekkende amendementen niet aan de
orde komen. De voorzitter kan ook
besluiten, dat over onderdelen van een
amendement afzonderlijk wordt besloten.
9. De vergadering kan besluiten, dat
amendementen door het aanbrengen van
andere wijzigingen als vervallen moeten
worden beschouwd.
Indien in een vergadering, waarin een voorstel
tot statutenwijziging aan de orde is, niet
tenminste vijftig (50) leden aanwezig zijn, dan
wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen
tegen een datum niet eerder dan veertien
dagen na de eerste vergadering, maar uiterlijk
binnen een maand. Deze ledenvergadering
wordt door het bestuur tenminste zeven dagen
voor de vergadering onder vermelding van de
agenda van de in de aanhef van dit lid
genoemde vorige vergadering, plaats en tijdstip
aan de leden geconvoceerd, in een periodiek
verschijnend blad van de Vereniging of bij
circulaire of bij advertentie in een veelgelezen
landelijk dagblad, of bij wijze van elektronische
beschikbaarstelling van de convocatie. Het
bestuur zal tenminste vijf dagen voor de dag
der vergadering een afschrift van het voorstel,

31.5

waarin de voorgedragen wijzigingen van de
statuten woordelijk zijn opgenomen ten kantore
van de Vereniging ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden. Met betrekking tot deze
ledenvergadering zijn de leden 2 en 3 van
artikel 26 niet van toepassing. In deze
vergadering kan een besluit tot
statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen
met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden.
Besluiten tot wijziging van de statuten treden
pas in werking nadat zij de schriftelijke
instemming van het College van Toezicht
collectieve beheersorganisaties Auteurs- en
naburige rechten hebben verkregen en
vervolgens bij notariële akte zijn geconstateerd.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder
afzonderlijk bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 32
32.1
Alvorens tot ontbinding van de Vereniging te
kunnen besluiten, dient de ledenvergadering
daartoe op voorstel van de raad van toezicht
een principebesluit te nemen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen. In deze vergadering
dienen tenminste zestig (60) leden aanwezig te
zijn.
32.2
Een besluit tot ontbinding van de Vereniging
kan slechts worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een nieuwe
ledenvergadering waarin een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
één/tiende gedeelte der stemmen aanwezig is.
32.3
Indien in een vergadering, waarin een voorstel
tot ontbinding aan de orde is, niet een zodanig
aantal leden aanwezig is, dan wordt een
nieuwe vergadering bijeengeroepen tegen een
datum niet eerder dan veertien (14) dagen na
de eerste vergadering, maar uiterlijk binnen een
maand. Deze ledenvergadering wordt door het
bestuur tenminste zeven (7) dagen voor de
vergadering onder vermelding van de agenda
van de in de aanhef van dit lid genoemde
vorige vergadering, plaats en tijdstip aan de
leden geconvoceerd in een periodiek
verschijnend blad van de Vereniging, bij
circulaire, of bij advertentie in een veelgelezen
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landelijk dagblad, of bij wijze van elektronische
beschikbaarstelling van de convocatie. Met
betrekking tot deze ledenvergadering zijn de
leden 2 en 3 van artikel 26 niet van toepassing.
In deze vergadering kan een besluit tot
ontbinding rechtsgeldig worden genomen met
een meerderheid van tenminste twee/derde van
de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.

worden periodiek geïndexeerd op basis van een bij
reglement vastgestelde indexeringsclausule.
Artikel 35
In alle gevallen waarin de bepalingen van deze statuten
en/of de reglementen van de vereniging
in strijd zijn met de wet, heeft de wet voorrang.
Artikel 36
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de
reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Vereffening
--/-Artikel 33
33.1
Na een besluit tot ontbinding van de
Vereniging, dat wordt geacht tevens een besluit
tot vereffening te zijn, geschiedt de ontbinding
door het bestuur onder toezicht van de raad
van toezicht, tenzij de ledenvergadering anders
besluit.
33.2
Door de ledenvergadering wordt vastgesteld
welke beloning aan vereffenaars en de
eventueel toezichthoudende personen zal
worden toegekend.
33.3
De Vereniging blijft na haar ontbinding
voortbestaan, indien en voor zover dat voor de
vereffening van haar zaken nodig is.
33.4
Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten voor zover mogelijk
en nodig van kracht.
33.5
De ledenvergadering die tot ontbinding besluit,
beslist op welke wijze de na de betaling van alle
schulden overblijvende bezittingen van de
Vereniging zullen worden aangewend, met dien
verstande dat het saldo moet worden bestemd
voor een doel, dat het doel van de Vereniging
zoveel mogelijk nabij komt.
33.6
De boeken en bescheiden van de Vereniging
blijven gedurende dertig jaar na afloop van de
vereffening berusten onder de persoon of
instelling, daartoe door de ledenvergadering
aangewezen.

Algemene Bepalingen

Artikel 34
De in deze statuten, de reglementen en de
exploitatiecontracten genoemde geldbedragen
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