Statuten

Artikel 1.
1.1

1.2

De stichting is genaamd: stichting naburige rechtenorganisatie voor musici en
acteurs (NORMA).
De stichting heeft als verkorte naam: NORMA.
De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
De stichting is opgericht door:
•
Kunstenbond (voorheen genaamd: FNV Kunsten Informatie en Media);
•
Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Artikel 2.
2.1

In deze statuten wordt verstaan onder:
1. Naburige rechten: rechten op grond van de Wet van 19 maart 1993 Staatsblad 178,
inhoudende regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten
van fonogrammen en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912 (Wet op
de naburige rechten);
2. Uitvoerende kunstenaar: uitvoerende kunstenaar in de zin van artikel 1 sub a. Wet op de
naburige rechten;
3. Aangeslotene: de belanghebbende bij de in artikel 4 lid 1 sub b van de statuten
bedoelde rechten, die in de hoedanigheid van uitvoerend kunstenaar een
aansluitingscontract met de stichting als bedoeld in artikel 11 lid 1 van de statuten heeft
gesloten.

Artikel 3.
3.1

De stichting stelt zich ten doel, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het behartigen
van de materiële en immateriële belangen van uitvoerende kunstenaars terzake
van de collectieve uitoefening en handhaving van hun naburige rechten.

Artikel 4.
4.1

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) Het nastreven van handhaving en verbetering van de nabuurrechtelijke bescherming in
de ruimste zin des woords, zowel nationaal als internationaal van uitvoerende
kunstenaars;
b) Het verlenen van bemiddeling inzake naburige rechten en de uitoefening en handhaving
van de aan de stichting toevertrouwde of overgedragen rechten en aanspraken,
waaronder mede begrepen de verdeling van gelden, die door de stichting ten behoeve
van de uitvoerende kunstenaars worden ontvangen van rechtspersonen, die al dan niet
op grond van de wet zijn belast met de inning van auteursrechtelijke en
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4.2

4.3

nabuurrechtelijke vergoedingen en het ter zake vaststellen van verdelingsreglementen.
De stichting 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 financieren of anderszins ondersteunen van sociale en culturele activiteiten ter
verbetering van de maatschappelijke positie van uitvoerende kunstenaars;
d) Andere middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.
De stichting kan inzake de in lid 1 genoemde handelingen ten eigen name in rechte
optreden, ongeacht op grond van welke titel zij de haar toevertrouwde rechten en
aanspraken exploiteert en handhaaft, uitdrukkelijk inzonderlijk het instellen van
vorderingen als bedoeld in artikel 6:240 van het Burgerlijk Wetboek.
De stichting is bevoegd ter verwezenlijking van haar doelstelling ook buiten Nederland
werkzaam te zijn en daartoe overeenkomsten aan te gaan met buitenlandse organisaties
op het terrein van de intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en de naburige
rechten in het bijzonder.

Artikel 5.
5.1

De inkomsten van de stichting bestaan uit:
Vergoedingen voor verrichte diensten;
Opbrengsten van vermogen;
Vrijwillige bijdragen en schenkingen;
Legaten en erfstellingen, die niet anders dan onder voorrecht van boedelbeschrijving
worden aanvaard;
e) Andere baten.
a)
b)
c)
d)

Artikel 6. Het Bestuur
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7
6.8

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon: de directeurbestuurder.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk voor de
naleving van alle relevante wet- en regelgeving en de realisatie van zijn doelstellingen,
de strategie, de financiering en het beleid en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling van de stichting. Het bestuur legt hierover verantwoording af
aan de Raad van Toezicht.
Het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, in
overeenstemming met de bepalingen van het Bestuursreglement. De bezoldiging en
arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht,
conform vigerende wetgeving.
De benoeming van het bestuur geschiedt onverlet diens arbeidsrechtelijke positie steeds
voor een periode van maximaal vier jaar. Bij ontstentenis of belet van de directeurbestuurder, wordt de Raad van Toezicht onverwijld geïnformeerd. Bij ontstentenis of
belet van de directeur-bestuurder neemt de Raad van Toezicht onverwijld zodanige
maatregelen dat op de kortst mogelijke termijn de bestuurstaak wordt uitgeoefend door
één, niet uit zijn midden, te benoemen bestuurder.
Een lid van het bestuur defungeert door overlijden, door bedanken, door ontslag door
de Raad van Toezicht en door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, met inachtneming van de
bepalingen van de statuten.
Het bestuur legt de door de Raad van Toezicht goedgekeurde besluiten zoals genoemd
in artikel 9 lid 8 ter vaststelling voor aan de Raad van Rechthebbenden.
Het bestuur is bevoegd de navolgende besluiten te nemen:
a) Overdracht of overgang van de door de stichting in stand gehouden onderneming dan
wel een overwegend deel van die onderneming aan een derde;
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6.9

b) Het aangaan of verbreken van samenwerkingsverbanden, de oprichting van
dochtermaatschappijen, de overname van andere organisaties en de verwerving van
aandelen of rechten in andere organisaties;
c) Een voorstel tot wijziging van de statuten;
d) De vaststelling of wijziging van het Bestuursreglement;
e) Een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
f) Het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
g) Het vervreemden en verwerven van onroerende zaken en hun onroerende en
infrastructurele aanhorigheden van de stichting, het bezwaren daarvan, daarop vestigen
van een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, en het overdragen van de
economische eigendom daarvan;
h) Het jaarlijkse transparantieverslag;
i) Opstellen dan wel wijzigen van de begroting;
j) Het uitgeven van schuldbrieven en het aangaan van leningen, het verstrekken van
leningen en zekerheden voor leningen;
k) Het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt;
l) Het voorstellen van (wijzigingen van) het treasurystatuut;
m) Het oprichten van andere rechtspersonen;
n) Het voorstellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen.
Alle overige bepalingen ten aanzien van het bestuur, zijn opgenomen in het
Bestuursreglement.

Artikel 7. De Raad van Toezicht
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5
7.6

7.7

7.8
7.9

De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn
samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen en kan voldoen aan zijn
verplichtingen jegens de stichting, de Raad van Rechthebbenden en haar
belanghebbenden, de statuten en de toepasselijke wet- en regelgeving
De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen: een onafhankelijk voorzitter, een
financieel deskundig lid en een juridisch deskundig lid.
De leden van de Raad van Toezicht, niet zijnde de voorzitter, worden geselecteerd,
geschorst en benoemd door de Raad van Rechthebbenden.
De Raad van Toezicht werft aan de hand van een toepasselijke profielschets een
onafhankelijk voorzitter. De Raad van Toezicht is bevoegd de voorzitter te benoemen, te
schorsen en te ontslaan, met inachtneming van de gronden als genoemd in artikel 7.7 en
gehoord hebbende de Raad van Rechthebbenden.
Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier
jaar en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.
Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Toezicht behoudt de
Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht dient er voor te zorgen dat
zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. In geval van ontstentenis of belet van
alle leden wijst de Raad van Rechthebbenden een persoon aan die tijdelijk met het
toezicht op het bestuur is belast.
Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen wegens
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende
wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van
Toezicht redelijkerwijs van de stichting kan worden verlangd.
De leden van de Raad van Toezicht defungeren door overlijden, door bedanken, door
ontslag en door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
De Raad van Toezicht heeft tot taak:
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a) Het zorg dragen voor een goed functionerend bestuur en het evalueren en beoordelen
van het functioneren van het bestuur en het in behandeling nemen van, en beslissen
omtrent, gemelde potentiële belangenverstrengelingen tussen de stichting enerzijds en
het bestuur anderzijds;
b) Het functioneren als werkgever, adviseur en klankbord voor het bestuur;
c) Het toezicht houden op:
i.
Het beleid en de uitvoering daarvan door het bestuur en op de algemene gang
van zaken binnen de stichting, met de daarbij behorende aandacht voor
resultaten, prestaties en risico’s;
ii. Naleving van relevante wet- en regelgeving;
iii. Naleving van de governance;
d) Het goedkeuren en vaststellen van, waaronder in ieder geval:
i.
Iedere verwerving, verkoop of het bezwaren van onroerend goed;
ii. Samenwerkingsverbanden, de oprichting van dochtermaatschappijen, de
overname van andere organisaties en de verwerving van aandelen of rechten in
andere organisaties;
iii. Het opnemen van leningen, het verstrekken van leningen en zekerheden voor
leningen;
iv. De jaarrekening;
v. Het transparantieverslag;
e) Het goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde reglementen en statuten en het
toezien op de naleving daarvan;
f) Het vaststellen van het beloningsbeleid van bestuurder(s), Raad van Toezicht en Raad
van Rechthebbenden conform de vigerende wettelijke kaders;
g) Het selecteren en benoemen van de externe accountant en het vaststellen van diens
honorarium;
h) Het in samenwerking met het bestuur openbaar maken, naleven en handhaven van de
corporate governance structuur van de stichting;
i) Het vaststellen van het algemene beleid ten aanzien van inhoudingen op
rechteninkomsten en het gebruik van gelden afkomstig uit beleggingsinkomsten;
j) Het vaststellen van het algemene beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten
en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten;
k) Het vaststellen van het risicobeheerbeleid.
7.10
De Raad van Toezicht heeft tevens tot taak de besluiten als genoemd in artikel 9 lid 8,
goed te keuren.
7.11
De leden van de Raad van Toezicht dienen elke vorm en schijn van
belangenverstrengeling tussen hem/haar en de stichting te vermijden, in
overeenstemming met het bepaalde in het reglement Raad van Toezicht.
7.12
De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de Raad van Toezicht berusten bij de
Raad van Toezicht als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid
uitgevoerd.

Artikel 8. De Raad van Toezicht - organisatie
8.1

8.2
8.3

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden te Amsterdam. Met
instemming van alle leden van de Raad van Toezicht kunnen vergaderingen ook elders
worden gehouden.
De Raad van Toezicht vergadert minstens vier maal per jaar.
De oproepingen tot vergaderen geschieden door of namens de voorzitter met
inachtneming van een termijn van tien dagen, die van oproeping en vergadering niet
meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan,
zulks ter beoordeling van de voorzitter.
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8.4
8.5

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Behoudens in deze statuten voorziene afwijkingen besluit de Raad van Toezicht bij
gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht
tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden aangemerkt als niet
uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering belegd, te houden binnen één
maand. Indien de stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen.
In alle geschillen omtrent stemmingen, beslist de voorzitter.
De Raad van Toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits de zienswijze
van alle leden schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden zich tegen deze wijze
van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van
de ingekomen antwoorden door de voorzitter relaas opgemaakt, dat na ondertekening
door de Raad van Toezicht bij de notulen wordt gevoegd.
Overige bepalingen ten aanzien van de organisatie van de Raad van Toezicht, zijn
opgenomen in het Reglement Raad van Toezicht.

8.6
8.7
8.8

8.9

Artikel 9. Raad van Rechthebbenden
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

9.7
a)
b)
c)
d)
e)
9.8
a)
b)

De stichting kent een Raad van Rechthebbenden. De leden van de Raad van
Rechthebbenden worden op bindende voordracht van de daartoe bevoegd erkende
beroepsorganisaties, zoals die zijn vermeld in het Reglement Raad van Rechthebbenden,
benoemd door de Raad van Rechthebbenden en bij ontstentenis daarvan het zittende
bestuur.
De Raad van Rechthebbenden bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen leden. De
samenstelling van de Raad van Rechthebbenden is een afspiegeling van de verschillende
groepen uitvoerende kunstenaars.
De Raad van Rechthebbenden benoemt uit zijn midden een voorzitter. De samenstelling
van de Raad van Rechthebbenden en de zetelverdeling geschiedt met inachtneming van
de bepalingen van het Reglement Raad van Rechthebbenden.
Een lid van de Raad van Rechthebbenden wordt benoemd voor een periode van ten
hoogste vier jaar, en kan één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden
herbenoemd.
De leden van de Raad van Rechthebbenden defungeren door overlijden, door bedanken,
door ontslag en door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
De Raad van Rechthebbenden selecteert en benoemt twee leden van de Raad van
Toezicht, niet zijnde de voorzitter. Daarnaast kan zij de twee genoemde leden schorsen
en/of ontslaan met inachtneming van de gronden als genoemd in artikel 7.7.
De Raad van Rechthebbenden heeft tot taak goedkeuring te verlenen aan:
Het ondernemingsplan;
De repartitiereglementen (toetsing tenminste eens in de drie jaar);
Het beleid inhoudingspercentages op de incasso voor sociaal culturele doeleinden en/of
overige inhoudingen;
De toekenningen voor sociaal culturele doeleinden;
Wijzigingen van de model exploitatieovereenkomst en/of andere modelovereenkomsten
met groepen rechthebbenden.
De Raad van Rechthebbenden heeft tot taak, nadat de Raad van Toezicht het heeft
goedgekeurd, de volgende besluiten vast te stellen:
Het algemene beleid ten aanzien van onverdeelde bedragen en het gebruik van
onverdeelde bedragen;
Het voornemen tot fusie.
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9.9

9.10

De leden van de Raad van Rechthebbenden dienen elke vorm en schijn van
belangenverstrengeling te vermijden, in overeenstemming met het bepaalde in het
Reglement Raad van Rechthebbenden.
Alle overige bepalingen ten aanzien van de Raad van Rechthebbenden zijn opgenomen
in het Reglement Raad van Rechthebbenden.

Artikel 10. Raad van Rechthebbenden - organisatie
10.1
10.2
10.3

10.4

Het bepaalde in artikel 8 lid 1 tot en met lid 4, alsmede in artikel 8 lid 8, is op de Raad
van Rechthebbenden van overeenkomstige toepassing.
De vergaderingen van de Raad van Rechthebbenden zijn toegankelijk voor de Raad van
Toezicht en andere personen die door de voorzitter zijn uitgenodigd.
Besluiten ten aanzien van het onder 9.6 en 9.7. genoemde worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden
aanwezig casu quo bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.
Wordt in deze vergadering het in het voorgaande lid vereiste quorum niet bereikt, dan
kan binnen zes weken andermaal een vergadering bijeengeroepen worden. Op deze
vergadering dient tenminste de helft van de zittende leden aanwezig te zijn casu quo bij
schriftelijke volmacht vertegenwoordigd te zijn. Besluiten kunnen ook dan slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.

Artikel 11.
11.1

11.2

Ter uitvoering van in het bijzonder het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub b van de statuten
gaat de stichting aansluitingscontracten (exploitatieovereenkomsten) met uitvoerende
kunstenaars aan, zulks overeenkomstig daartoe door Raad van Toezicht vast te stellen
en door de Raad van Rechthebbenden goedgekeurde modelcontracten. Op deze
contracten zijn door de Raad van Toezicht vast te stellen reglementen en overige ter
zake door de onderscheidene organen te nemen besluiten van toepassing.
De aangeslotenen worden zo veel mogelijk in staat gesteld om op elektronische wijze
met de stichting te communiceren.

Artikel 12.
12.1
12.2
12.3
12.4

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het bestuur draagt zorg voor het opstellen van een jaarrekening, welke jaarlijks voor één
juli ter goedkeuring en vaststelling aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.
De jaarrekening is vergezeld van een controleverklaring van een door Raad van Toezicht
te benoemen accountant.
Het bestuur legt de Raad van Toezicht jaarlijks voor één december een begroting voor
ter zake van het volgende boekjaar.

Artikel 13.
13.1

Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

Artikel 14.
14.1
14.2

Ingeval van ontbinding der stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij
het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
Aan een eventueel batig saldo wordt door het bestuur een bestemming gegeven die zo
veel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
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14.3
14.4
14.5
14.6

14.7
14.8

Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
toepassing.
Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de stichting
uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: ”in liquidatie”.
De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening,
waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan
van verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het daartoe bestemde register van
de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de
stichting of op een ander adres in het Arrondissement waar de stichting statutair is
gevestigd.
De vereffenaar(s) maakt (maken) de ter inzage legging bekend in een ter plaatse, waar
de stichting statutair is gevestigd, veel gelezen nieuwsblad.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting
gedurende zeven jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur
bij het besluit tot ontbinding wordt aangewezen.

Artikel 15.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het
bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van
Rechthebbenden.
Deze statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 29 december 2017.
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