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STATUTENWIJZIGING

Dossier|2786

Op twee april tweeduizend negentien, verschijnt voor mij,

mr. Martinus van Soest, notaris te Amsterdam

mevrouw Lisa de Niet, geboren te Haarlem op drieëntwintig april negentienhonderd-
negentig, kantooradres John M. Keynesplein 11, 10OO EP Amsterdam

De comparant neemt in aanmerking

A. Laatste statuten
De statuten van de stichting: Stichting Reprorecht, met zetel te Hoofddorp in -
de gemeente Haarlemmermeer, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zestien juli -
tweeduizend dertien verleden voor een waarnemer van R.H. Meppelink, notaris
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te Amsterdam.

C. Machtiging

B. Besluit tot statutenwijziging
Het bestuur van voornoemde stichting heeft besloten om de statuten van de 

-stichting te wijzigen.

Het bestuur van voornoemde stichtíng heeft bovendien besloten om de
comparant te machtigen de betreffende akte van statutenwijziging te doen-
verlijden

D. Besluit
Van voormelde besluiten blijkt uit aan deze akte te hechten besluit van het 

-bestuur van genoemde stichting
Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten 

-van de stichting als volgt integraalte wijzigen:

Artikel 1. Naam, Zetelen Organen

1. De stichting is genaamd: Stichting Reprorecht

2. De stichting is gevestigd te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmeffilêêr.-
3. De stichting heeft als enig orgaan: het bestuur

AÉikel2. Doel, Middelen, Inkomsten, Doel.

1. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk voor zichzelf uitvoering te-
geven aan haar aanwijzing door of krachtens de wet als organisatie belast met de-
inning en verdeling van vergoedingen die bij of krachtens de wet verschuldigd zijn-
uit hoofde van het reprografisch auteursrecht.

2. De stichting stelt zich voorts ten doel de behartiging van de belangen van auteurs, -
uitgevers en andere belanghebbenden bij het auteursrecht of bij naburige rechten, -
meer in het bijzonder doch zonder dienaangaande een beperking aan te brengen,-
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de behartiging van belangen teaake van collectieve regelingen op het gebied van-
het auteursrecht en daaraan verwante of daarvan afgeleide rechten. Onder de-
doelstelling van de stichting wordt mede begrepen het bevorderen van êfl 

-

bemiddelen bij de handhaving, effectuering en naleving van regelingen die bijof 
-krachtens de wet zijn gegeven, dan wel bestaan krachtens collectieve afspraken 
-tussen of van hen wier belangen door de stichting worden behartigd, inzake het-

gebruik van werken die aan hun rechten zijn onderworpen.

3. De stichting kan ter verurrezenlijking van haar bovenvermelde doelstelling zowel-
werkzaam zijn in Nederland als elders ter wereld

4. De stichting tracht haar doelstellingen in het bijzonder te verwezenlijken hetzij door-
zelf een apparaat op te richten en in stand te houden, hetzij door opdracht tot 

-
dergelijke werkzaamheden te geven aan derden

5. Voor wat buiten Nederland te behartigen belangen betreft streeft de stichting bU-
voorkeur naar samenwerking met gelijksoortige organisaties in het buitenland.-

Artikel3. Middelen.

De middelen van de stichting bestaan

a het eigen vermogen van de stichting'
b. alle inkomsten

AÉikel4. Inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uit'

a. inhoudingen wegens administratie- en andere kosten door de stichting op in het 
-kader van haar werkzaamheden ontvangen gelden en voorts ontvangen

vergoedingen van derden wegens verrichte diensten;

b. opbrengsten van vermogen;

c. vrijwillige bijdragen en schenkingen;

d. legaten en erfstellingen;

e. andere baten

AÉikel 5. Bestuur. Samenstelling.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeventien personen. Het aantal leden van het-

bestuur is steeds oneven. Van het bestuur maken deel uit:

a. acht personen vertegenwoordigende de auteurs, op basis Vêo ê€h-
verhoudingsgewijs redelijke vertegenwoordiging van de verschillend

categorieën auteurs:

zes personen vertegenwoordigende de tekstauteurs worden als volgt-
aangewezen'

drie leden aangewezen door de Auteursbond;
. één lid aangewezen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen;
. één lid aangewezen door de Nederlandse Vereniging van
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Journalisten;
. één lid aangewezen door de Stichting Lira;

twee personen vertegenwoordigende de beeldauteurs worden als volgt 

-aangeweze

één lid aangewezen door de Beroepsorganisatie Nederlands

Ontwerpers, de Beroepsorganisatie Dutch Photographers en de-
Stichti ng Continuiteit Beeld recht gezamenlijk;

eén lid aangewezen door de Stichting Pictoright;

b. acht personen vertegenwoordigende de uitgevers, op basis van vtit

2.

a.

b

verhoudingsgewijs redelijke vertegenwoordiging van de verschi llend

categorieën uitgevers worden als volgt aangeweze

drie leden aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van -
Media voor Vak en Wetenschap;

één lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van de -
Groep Educatieve Uitgeverijen

één lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van NDP

Nieuwsmedia;

éen lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van de -
Groep Algemene Uitgevers;

eén lid aangewezen door de Mediafederatie op voordracht van de -
Magazine Media Associatie;

. één lid aangewezen door de Nederlandse Muziek Uitgevers

Vereniging en de Vereniging van Muziekhandelaren en -Uitgevers -
Nederland gezamenlijk

c. een onafhankelijke voorzitter, die op grond van zrln voornaamste dagelijkse-
bezigheden niet kan worden aangemerkt als auteur of uitgever

lndien een organisatie opgesomd in dit lid 1 niet meer bestaat of om welke reden -
dan ook niet langer betrokken is bijde stichting, wordt, indien van toepassing, haar-
plaats voor wat betreft dit lid 1 ingenomen door haar rechtsopvolger met inbegrip-
van het recht om de betreffende bestuurder(s) te vervangen overeenkomstig het 

-bepaalde in deze statuten. Het bestuur bepaalt bij besluit of van opvolging als-
bedoeld in de vorige zin sprake is. Het bestuur kan evenwel anders besluiten.

Het bestuur benoemt de in lid I onder a en b van dit artikel bedoelde personen op-
aanwijzing van representatieve organisaties van tekstauteurs, beeldauteurs €h 

-uitgevers

lndien naar het oordeel van het bestuur een representatieve organisatie als-
bedoeld in lid 2 onder a niet bestaat of terzake van een aanwijzing in gebreke blijft, -
kan het bestuur zelf een persoon als in de leden 1 onder a en onder b bedoeld 

-
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aanwijzen indien deze naar zijn oordeel als vertegenwoordiger van de betreffende-
categorie rechthebbenden voldoende representatief is

Het bestuur zal een door een in lid 2 onder a van dit artikel bedoelde organisatie 
-aangewezen persoon tot bestuurslid benoemen, tenzij het van oordeel is dat de 
-organisatie bijafweging van de betrokken belangen en met inachtneming von 

-
hetgeen in deze statuten en in de CBO-Keurmerkcriteria van het CBO-Keurmerk en

de daarin opgenomen Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO's is bepaald, 

-redelijkerwijs niet tot een zodanige aanwijzing had kunnen komen.

d Het bestuur deelt een besluit als bedoeld onder lid 2 onder b of 2 onder c, tweede-
zin van dit artikel onverwijld schriftelijk en onder opgave van redenen mede aan de -
onder lid 2 onder a van dit artikel bedoelde organisaties

lndien een aangewezen persoon op grond van lid 2 onder c van dit artikel niet tot -
bestuurslid wordt benoemd, verzoekt het bestuur de desbetreffende organisatie-
opnieuw tot aanwijzing over te gaan. lndien ook deze aanwijzing niet tot €êh 

-
benoeming leidt, benoemt het bestuur een persoon tot bestuurslid op voordraclit-
van daartoe aangezochte deskundigen

3. De in lid 1 onder c van dit artikel bedoelde voozitter wordt benoemd door het

bestuur

Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter en een penningmeester, van wie
steeds één uit de in lid 1 van dit artikel onder a genoemde personen en één uit de-
in lid 1 van dit artikel onder b genoemde personen

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar en

treden af volgens een door het bestuur zelf opgemaakt rooster en wel in dier voege,

dat ieder. jaar gelijke aantallen, doch tenminste twee van de in lid I van dit artikel-
onder a en twee van de onder b bedoelde leden aftreden. Aftredende leden van het

bestuur zijn terstond voor een aansluitende nieuwe periode herbenoembaar, met -
dien verstande dat een persoon in beginsel niet meer dan driemaal als bestuurslid -
benoemd kan worden. Slechts indien een representatieve organisatie als bedoeld -
in lid 2 onder a van dit artikel dit wegens gewichtige redenen, waaronder het 

-
behoud van kennis en ervaring, noodzakelijk acht, kan een bestuurslid rlê €êÍl-
periode van negen jaar nog eenmaal voor een periode van drie jaar herbenoemd -
worden. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid neemt op het rooster van -
aftreden de plaats in van degene, die hij opvolgt.

6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

a. door verstrijken van de periode waarvoor het lid zitting heeft in het bestuur; -
b. door overlijden;

c. door bedanken;

d. door een besluit daartoe van het bestuur, dat het bestuur zal nemen indien -
de organisatie die het desbetreffende lid heeft aangewezen deze aanwijzing

e

4.

5
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schriftelijk i

e. doordat het bestuur besluit dat een organisatie als bedoeld in lid 2 onder a-
van dit artikel, die een lid heeft aangewezen, niet langer representatief-
geacht kan worden

f. door een besluit van het bestuur tot ontslag wegens onvoldoend
functioneren, structurele onenigheid van inzichten of onverenigbaarheid van
belangen. Voor dit besluit is een meerderheid van twee/derde van de geldig

uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van het bestuur waarin ten
minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of-
vertegenwoordigd is. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, worden de-
organisatie die het betreffende bestuurslid heeft aangewezen en het
betreffende bestuurslid in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. -7. Leden van het bestuur kunnen door het bestuur worden geschorst. De schorsing-

gaat onmiddellijk in en duurt voort tot de eerstvolgende vergadering van het-
bestuur, dat binnen twee maanden na het besluit tot schorsing bijeen dient te
worden geroepen. De schorsing vervalt indien het bestuur het bestuurslid tijdens de
hiervoor bijeen geroepen vergadering niet onmiddellijk ontslaat op grond van het-
hiervoor in lid 6 sub f. bepaalde. De schorsing vervalt echter niet wanneer het 

-
bestuur de schorsing éénmalig met ten hoogste twee maanden verlengt. De 

-
schorsing vervalt alsnog op het moment dat deze verlengde termijn verloopt zonder
dat het bestuur het bestuurslid heeft ontslagen

Artikel 6. Taken. VeÉegenwoordiging
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting met inachtneming van de-

beperkingen zoals opgenomen in deze statuten. Het bestuur bestuurt met 

-

inachtneming van de voorstellen daartoe van het in artikel B genoemde presidium -en houdt toezicht op de activiteiten en taakuitvoering van de personen die zijn 

-
belast met de dagelijkse leiding en de uitvoering van zijn besluiten. Het bestuur-
besluit over de volgende zaken

a. een wijziging van de statuten en reglementen, met inachtneming van het 

-bepaalde in artikel 12lid 2 sub a en artikel 14;

b. de jaarlijkse exploitatiebegroting;

c. het algemene beleid ten aanzien van de incasso;-
d. het algemene beleid ten aanzien van de verdeling van aan rechthebbenden-

verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het vaststellen van
Reglementen voor de verdeling;

e. het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen;
f. het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten êÍ1 

-
inkomsten uit de belegging van rechteninkomste

g. het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op rechteninkomsten en -
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het gebruik van gelden afkomstig uit de belegging van rechteninkomsten; -h. het gebruik van onverdeelde bedragen;

i. het risicobeheerbeleid;
j. de goedkeuring van iedere venruerving, verkoop of het bezwaren van 

-
onroerend goed;

k. de goedkeuring van fusies en samenwerkingsverbanden, de oprichting van -
dochtermaatschappijen, de overname van andere organisaties en de 

-
venruerving van aandelen of rechten in andere organisaties;

l. de goedkeuring voor het opnemen van leningen, het verstrekken van 

-
leningen en zekerheden voor leningen;

m. de goedkeuring van het jaarlijkse transparantierapport.

2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel-
door twee leden van het bestuur, onder wie in elk geval de voozitter, dan wel de-
vicevoozitter, dan wel de penningmeester

Artikel 7. Werkwijze.
1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de 

-voorzitter zulks dienstig oordeelt, dan wel wanneer ten minste drie leden van het-
bestuur om een vergadering veaoeken

2. De vooaitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bijzijn afiruezigheid wordt hij-
vervangen door de vicevoorzitter. Zijn beiden afwezig dan wijst het bestuur ter-
vergadering een voorzitter aan.

a. Tenzij anders bepaald bij deze statuten, worden besluiten van het bestuur-
genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebracht
stemmen. Blanco stemmen alsmede ongeldige stemmen worden geacht 

-niet te zijn uitgebracht.

b. over voorstellen kan alleen gestemd worden, wanneer deze ten minste 

-zeven dagen tevoren schriftelijk aan de leden zijn toegezonden en op de 

-agenda van de vergadering zijn vermeld en ten minste de helft der in functie
zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij anders-
bepaald door deze statuten.

c. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 

-vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke, waaronder begrepen per e- -
mail, ter beoordeling van de voozitter der vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor ten hoogste

medebestuursleden als gevolmachtigde optreden

d. Een bestuurslid kan telefonisch deelnemen aan de vergadering en aan de-
stemming over een besluit.

e. ln afwijking van het bepaalde in dit lid onder b kan in spoedeisende gevallen

ter vergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde der-
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uitgebrachte stemmen besloten worden, dat een voorstel alsnog op de-
agenda wordt geplaatst en in behandeling genomen

3. lndien ter vergadering niet de meerderheid der bestuursleden aanwezig
vertegenwoordÍgd is, zal binnen veertien dagen een nieuwe vergadering worden 

-bijeengeroepen waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal-
aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden mits met inachtneming van de 

-gekwalificeerde meerderheid van stemmen als in lid 2 onder a en e van dit artikel is
geregeld

4' Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering rechtsgeldig worden genomen, 
-mits alle bestuurders schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, hebben-

ingestemd met deze wijze van besluitvorming. De stemmen worden schriftelijk, 

-waaronder begrepen per e-mail, uitgebracht. Van een aldus genomen besluit-
worden notulen gemaakt en tijdens de eerstvolgende vergadering worden deze-
notulen vastgesteld

5. lndien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 4 zijn alle vereisten omtrent-
quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij wet of deze statuten bepaald van-
overeenkomstige toepassing

Artikel 8. Presidium van het bestuur.
1- Teneinde zijn taken efficiënt uit te kunnen oefenen benoemt het bestuur uit zijn 

-midden een representatieve afuaardiging, die belast is met de voorbereiding van 

-(beleids) besluiten en de voorbereiding van de langetermijnstrategie en die het 

-bestuur - gevraagd en ongevraagd - zal voorzien van (markt)informatie die nodig is
voor een goede taakuitvoering (hierna: presidium).

2. Het bestuur draagt het presidium tevens op toezicht te houden op de wijze waarop -
de directie als bedoeld in artikel 10 dagelijks leiding geeft aan het bureau van de 

-stichting en uitvoering geeft aan de beleidsbesluiten van het bestuur
3. Het presidium is samengesteld uit de onafhankelijke voozitter en vier leden van het

bestuur, waaronder de vicevoorzitter en de penningmeester die door het bestuur -op de navolgende wijze worden aangewezen uit de in artikel 5, eerste lid, onder a -en b genoemde categorieën

- tekstauteurs: één lid;

beeldauteurs: één lid'I
uitgevers:twee leden.

De vier leden vanuit het bestuur worden benoemd op bindende voordracht van de-
bovengenoemde categorieën, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de 

-vicevoorzitter en penningmeester in ieder geval in het presidium worden benoemd. -
AÉikel9. Vergoeding.
1. De leden van het bestuur ontvangen salaris noch tantièm
2' Zij hebben recht op vergoeding van in het belang van de stichting gemaakte kosten,
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alsmede op vacatiegelden voor het bijwonen van vergaderingen, een en ander 

-volgens door het bestuur op te stellen regels

Artikel í0. Uitvoering en dagelijkse leiding (directie).
1. Het bestuur legt de uitvoering van zijn beleidsbesluiten neer bij personen die belast-

zijn met de dagelijkse leiding van de stichting en verantwoordelijk zijn voor de 

-
werkzaamheden van het bureau van de stichting, hierna: de directie. Hiertoe kan-
het bestuur besluiten tot de benoeming van één of meerdere directeuren, alsmede -
tot het geven van opdracht tot dergelijke werkzaamheden aan derden middels een -
dienstverleningsovereenkomst.

2. De directie staat onder toezicht en handelt onder de verantwoordelijkheid van het -
bestuur

3. Het bestuur beslist over benoeming, ontslag en bezoldiging van de directie.
4. Een directeur kan binnen de hem door het Bestuurtoegekende bevoegdheden de-

Stichting vertegenwoordigen. Het Directiereglement stelt nadere regels oVêr 

-
werkwijze en afbakening van taken en bevoegdheden

AÉikel I í. Reglemsnfgn.

1. Het bestuur stelt reglementen vast onder andere ten aanzien van de wijze van-
verdeling en uitkering van de vergoedingen als bedoeld in artikel 2lid 1, en ten 

-aanzien van de samenstelling, werkwijze, taakverdeling en bevoegdheden van het -
(i) bestuur, (ii) het presidium en (iii) de directie.

Artikel 12. T oeztcht College.

1. Op deze stichting is de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve

beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten van toepassing, als gevolg

waarvan het College van Toezicht, als bedoeld in artikel 2 van voormelde wet,-
toezicht houdt op de stichting, daarbij gebruikmakend van zijn in voormelde wet-
gegeven rechten

AÉikel í3. Jaarverslag.
1. Degene die op grond van artikel 10 belast is met de dagelijkse leiding maakt

jaarlijks voor dertig juni een concept jaarverslag op en legt deze voor aan het-
bestuur. Het bestuur stelt het jaarverslag vast.

2. Het jaarverslag is vergezeld van een verklaring van een door het bestuur te 

-
benoemen accountant.

Artikel14.Statutenwijzigingenontbinding.
1. Besluiten tot wijziging van statuten en reglementen of tot ontbinding van de

stichting kunnen slechts worden genomen met tenminste drie/vierde van de geldig -
uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin drieivierde van -de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is

Artikel í 5. Vereffening.
1. Na besluit tot ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur
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2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorZover-
mogelijk en nodig van kracht.

3. Het bestuur dat tot ontbinding besluit, beslist op welke wijze de na betaling van alle-
schulden overblijvende bezittingen van de stichting zullen worden aangewend, met-
dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van -
de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

4. De boeken en bescheiden van de stichting blijven gedurende zeven jaar na afloop -
van de vereffening berusten onder de persoon of instelling, daartoe door het

bestuur aangewezen

Artikel 16. Algemene Bepalingen
1. ln gevallen, die het beleid van de stichting of het toezicht van de stichting betreffen,-

waarin de wet, de statuten of een reglement niet voozien, beslist het bestuur

2. ln deze statuten wordt verstaan onder:

a. reprografisch auteursrecht: het recht toekomende aan auteurs of hun-
rechtverkrijgenden ten aanzien van de verveelvoudiging van hun werken 

-door reprografie;

b. tekst- en beeldauteurs: natuurlijke personen, die makers zijn van werken 
-van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van de Auteurswet

c. uitgevers: natuurlijke of rechtspersonen die bedrijfsmatig werken Vàh 

-
letterkunde, wetenschap of kunst verveelvoudigen oÍ openbaar maken, 

-alsmede wetenschappelijke genootschappen en daarmee vergelijkbare 

-instellingen die in het kader van hun doelstelling regelmatig zodanige-
werken als van hen afkomstig verveelvoudigen en in het verkeer brengen. -d. College van Toezicht: het college als bedoeld in artikel 2 van de Wet 

-
toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs--
en naburige rechten;

e. CBO's: collectieve beheersorganisaties voor auteursrecht en naburige

rechten

s
De bijdeze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop-
aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door 
-mij, notaris, ondertekend

(Volgt ondertekening)
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