PELS RI¡CKEN

STATUTENWIJZIGING
van de stichting:
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding,
met zetel in de gemeente 's-Gravenhage

Heden, negen oktober tweeduizend twintig, is voor mij, mr. Peter Cornelis----Hoogendoorn, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr.
Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen:------------mevrouw Simone de Lange-Oppelaar, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage,
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Hooge Zwaluwe op eenendertig januari ----negentienhonderdvierenzeventig. ---------------------De comparant heeft verklaard dat: --------------------a.

het bestuur van de stichting: Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding, met zetel in de gemeente 's-Gravenhage, met adres:
(2514 EC) 's-Gravenhage, Lange Voorhout 57, ingeschreven in het----handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41156710,
hierna te noemen: de 'Stichting', in een op zesentwintig aUguStuS
tweeduizend twintig gehouden vergadering heeft besloten om de statuten vande Stichting geheel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen dezeakte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel uit de
notulen van het verhandelde in voormelde vergadering, waarvan een---exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht; ------------

b.

de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op-veertien juli tweeduizend zes voor mr. C.M. Stokkermans, destijds notaris teAmsterdam;

c.

van de op grond van artikel 14.2 van de statuten van de Stichting vereiste
goedkeuring van de minister van Justitie blijkt uit een brief van eenentwintigseptember tweeduizend twintig, waarvan een exemplaar in kopie aan deze
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akte wordt gehecht.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, ---handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte geheel tewijzigen als volgt: --------------------------STATUTEN.
Naam. zetel en duur.-------------------------Artikel l. ------------------------------1. l.

De stichting is genaamd: Stichting Onderhandelingen
Thuiskopievergoeding. ---------------------

1. 2.

De stichting heeft haar zetel te 'S-rayenha0e.

Begripsomschrijvingen. ------------------------Artikel 2. ------------------------------In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
bestuurder B:

heeft de betekenis toegekend aan die term in artikel
6.4 van deze statuten. -------------

bestuurder T:

heeft de betekenis toegekend aan die term in artikel
6.5 van deze statuten.-------------

Betalingsplichtigen:

zij die op grond van artikel 16c van de Auteurswet of
artikel 10 onder e van de Wet op de naburige rechtenverplicht zijn tot betaling van de Thuiskopievergoeding.

Brancheorganisatie B:

een brancheorganisatie die de belangen van----Betalingsplichtigen of groepen van Betalingsplichtigen behartigt. ------------------

Onze Minister:

de Minister van Justitie en Veiligheid.

Rechthebbenden:

zij die op grond van artikel 16c Auteurswet of artikel
10, onder e, Wet op de naburige rechten recht hebbenop een Thuiskopievergoeding. ----------

Stichting de Thuiskopie:

Stichting de Thuiskopie, statutair gevestigd te
Amsterdam, welke stichting is aangewezen als de--representatieve rechtspersoon als bedoeld in artikel
16d van de Auteurswet, welke wetsbepaling van--overeenkomstige toepassing is verklaard in de Wet op de naburige rechten. --------------

Thuiskopievergoeding:

de billijke vergoeding als bedoeld in artikel 16c
Auteurswet en artikel 10 onder e van de Wet op de
naburige rechten.---------------

Doel en middelen. ---------------------------
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Artikel 3. ------------------------------De stichting stelt zich ten doel om ter uitvoering van artikel 16e van de Auteurswet en
van artikel 10, onder e, van de Wet op de naburige rechten:----------a.

het vaststellen van de hoogte en de werkingsduur van de vergoedingen
(Thuiskopievergoedingen) met betrekking tot het verveelvoudigen voor eigenoefening, studie of gebruik op voorwerpen die bestemd zijn om een werk tengehore te brengen, te vertonen of weer te geven, alsmede --------

b.

het vaststellen van de vergoedingsplichtige voorwerpen.

Artikel 4. ----------------------------De stichting tracht dit doel te bereiken door;
a.

het ter uitvoering van haar wettelijke taak onderhandelen over de hoogte vande Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en de vergoedingsplichtige
VOorwerDen als bedoeld in artikel 3;

b.

het geven van voorlichting inzake bestuursbesluiten omtrent (de hoogte van)de Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en de vergoedingsplichtige
VOOrWerpen als bedoeld in artikel 3;

c.

het instellen van commissies en/of werkgroepen van personen uit haar midden
of daarbuiten ter voorbereiding en/of uitvoering van de onder a en b bedoelde
(][,[[[]m]e['

d.

andere middelen die tot haar doel bevorderlijk zijn.-----------

Artikel 5. ----------------------------De inkomsten van de stichting bestaan uit:
a.

vrijwillige bijdragen, alsmede subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;

D,

ODD[en]S[en Van Verm00en;

c.

bijdragen in de kosten van de stichting, welke gedragen worden door de --tichtin@ de [hyiskopie;

]

}ml [)[l],

Bestuur.-------------------------------Artikel 6. ---------------------------6.1.

Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten
minste zeven natuurlijke personen, te weten:
a.

een onafhankelijke voorzitter die in functie wordt benoemd door Onze[pp[,[l

b.

ten minste drie bestuurders B die worden benoemd door het bestuurmet inachtneming van artikel 6.4, en--------------

c.

ten minste drie bestuurders T die worden benoemd door het bestuur
met inachtneming van artikel 6.5.
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6.2.

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, zolang ten minste de
onafhankelijke voorzitter in functie is of Onze Minister gebruik heeft gemaaktvan zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 7.4. In ontstane vacatures wordt zo
SDOedI] m0gel]K VOO[Zen.

6.3.

Bestuurders worden benoemd voor de duur van ten hoogste drie jaren en zijnterstond herbenoembaar voor telkens de duur van ten hoogste drie jaren. --

6.4.

Teneinde Betalingsplichtigen op billijke en evenwichtige wijze in het bestuur
vertegenwoordigd te doen zijn, kan het bestuur aan een of meer -----Brancheorganisaties B de bevoegdheid toekennen om een of twee bestuurders
B voor te dragen.
Het bestuur kan de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid tot voordracht te
allen tijde aan een Brancheorganisatie B ontnemen, indien die bevoegdheid
niet langer bijdraagt aan een billijke en evenwichtige vertegenwoordiging vanBetalingsplichtigen in het bestuur. -----------------De lijst van door het bestuur aangewezen Brancheorganisaties B wordt
gepubliceerd op de website van SONT.----------------

6.5.

Bestuurders T worden benoemd door het bestuur op voordracht van Stichting
(lo ]{11,[]

6.6.

Iedere bestuurder Ben iedere bestuurder T oefent zijn taak uit met----ruggespraak met de instantie op wier voordracht de betrokken bestuurder IS
benoemd, onverminderd de verplichtingen van iedere bestuurder op grond van
artikel 8 en 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.----------

6. 7.

Een bestuurder defungeert:
a.

door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd
(behoudens aansluitende herbenoeming);

b.

door zijn vrijwillig aftreden; -----------------

c.

indien het de onafhankelijke voorzitter betreft:---------door zijn ontslag verleend door Onze Minister;----------

d.

indien het een bestuurder B betreft:-------------i.

door zijn ontslag verleend door de Brancheorganisatie B die de
desbetreffende bestuurder heeft voorgedragen ter benoeming;

ii.

door een besluit van het bestuur als bedoeld in artikel 6.4 totontneming van de bevoegdheid tot voordracht aan de
Brancheorganisatie B die het desbetreffende bestuurder heeftvoorgedragen ter benoeming;

e.

indien het een bestuurder T betreft:-------------door zijn ontslag verleend door Stichting de Thuiskopie;
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f.

door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet))l[

g.
6.8.

door zijn overlijden. ---------------------

Het bestuur wordt bijgestaan door een secretaris, niet zijnde een bestuurder.
De secretaris wordt aangewezen door de onafhankelijke voorzitter na overlegmet het bestuur.--------------------------

6. 9.

Bestuurders ontvangen van de stichting noch salaris, noch tantièmes, noch
vacatiegelden voor het bijwonen van de vergaderingen. Bestuurders hebben
slechts recht op vergoeding van in het belang van de stichting in redelijkheidgemaakte kosten. -------------------------

Artikel 7. ------------------------------7.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is------verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer en de administratie van
de stichting.----------------------------

7.2.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot---verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijkmedeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.---------

7 .3.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de-----onafhankelijke voorzitter, en bij diens ontstentenis door een bestuurder B -tezamen handelend met een bestuurder T.---------------

7.4.

In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders - niet zijnde de
onafhankelijke voorzitter - berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende-bestuurders. --------------------------In geval van belet of ontstentenis van de onafhankelijke voorzitter wordt--hiervan onverwijld melding gedaan aan Onze Minister, waarna Onze Ministerbevoegd is een persoon tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de--voorzitter te belasten.-----------------------

Artikel 8. ------------------------------8.1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de onafhankelijke voorzitter dit gewenst-acht, dan wel wanneer ten minste twee bestuurders om een vergadering
verzoeken, doch ten minste eenmaal per jaar.--------------

8.2.

Bestuursvergaderingen worden door de onafhankelijke voorzitter-----bijeengeroepen. Ingeval de onafhankelijke voorzitter een vergadering waar
door ten minste twee bestuurders om is verzocht niet binnen veertien dagen
bijeenroept, kan deze vergadering door de verzoekers zelf worden-----
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bijeengeroepen.-------------------------8.3.

De vergaderingen van het bestuur worden door degene(n) die tot het ---bijeenroepen van die vergadering bevoegd is (zijn) onder bijvoeging van eenagenda ten minste twee weken vóór de datum van de vergadering, de dag van
de vergadering niet meegerekend, schriftelijk geconvoceerd. De
convocatietermijn van twee weken kan worden verkort, indien alle bestuurders
daarmee schriftelijk instemmen.------------------Bij de agenda behorende stukken die niet met inachtneming van voormelde
convocatietermijn zijn toegezonden, kunnen slechts ter vergadering worden
behandeld, indien daar naar het oordeel van de onafhankelijke voorzitter geen
redelijk bezwaar tegen bestaat, tenzij de overige bestuurders bij
meerderheidsbesluit zich tegen behandeling van de stukken verzetten.

8.4.

De onafhankelijke voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. ---Bij afwezigheid van de onafhankelijke voorzitter ter vergadering wijst de
vergadering een voorzitter aan, die met de leiding van uitsluitend die
vergadering is belast. Deze persoon heeft niet de bevoegdheden an de
onafhankelijke voorzitter als bedoeld in artikel 8.6, tweede en derde volzin,
artikel 8.8, derde volzin, artikel 10 en artikel 11. Als in dat geval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
Van afwezigheid van de onafhankelijke voorzitter in voormelde zin is geen-sprake in een situatie van belet of ontstentenis van de onafhankelijke
voorzitter waarin is voorzien op grond van artikel 7.4, mits de alsdan---aangewezen persoon ter vergadering aanwezig is (die hij alsdan leidt).

8.5.

Bestuurders Ben bestuurders T kunnen zich ter vergadering bij schriftelijke
volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. De ----vertegenwoordigende bestuurder mag meer dan één volmacht aanvaarden.

8.6.

Iedere stemgerechtigde bestuurder B heeft evenveel stemmen als er---stemgerechtigde bestuurders T in functie zijn, en iedere stemgerechtigde
bestuurder Tin functie heeft evenveel stemmen als er stemgerechtigde
bestuurders B in functie zijn.--------------------De onafhankelijke voorzitter heeft één stem. Indien er hetzij geen----stemgerechtigde bestuurders B in functie zijn dan wel geen stemgerechtigdebestuurders T in functie zijn, heeft de onafhankelijke voorzitter evenveel
stemmen als er andere stemgerechtigde bestuurders tezamen in functie zijn,
die alsdan ieder één stem hebben. -----------------Voor de toepassing van deze statuten geldt een persoon die zitting heeft in het
bestuur te allen tijde als bestuurder "in functie", ook als hij bij een-----
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bestuursvergadering afwezig mocht zijn. ---------------8. 7.

Iedere in functie zijnde bestuurder is stemgerechtigd ten aanzien van alle
onderwerpen die in een bestuursvergadering aan de orde komen,-----onverminderd het bepaalde in artikel 10 en artikel 11.----------

8.8.

Voor zover hiervan in deze statuten niet is afgeweken, worden besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.-Blanco stemmen of stemonthoudingen gelden als niet-uitgebracht.
Bij staken van stemmen beslist de onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke
voorzitter zal de bevoegdheid bedoeld in de vorige volzin slechts uitoefenen,
indien hij dat geraden acht met het oog op een evenwichtige behartiging van
de belangen van Betalingsplichtigen en Rechthebbenden.

8.9.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen ---geschiedt schriftelijk, tenzij de vergadering anders besluit. --------

8.10.

Een bestuursvergadering is toegankelijk voor adviseurs van andere
bestuurders aan wie het bestuur heeft toegestaan de bestuursvergadering bijte wonen, alsmede voor de secretaris. ----------------De onafhankelijke voorzitter kan voor een bestuursvergadering daarnaast
uitnodigen: ---------------------------a.

een Brancheorganisatie B die nog niet is aangewezen als bevoegd omeen bestuurder B voor benoeming voor te dragen als bedoeld in artikel

6.4;---------------------------b.

8.11.

een adviseur als bedoeld in artikel 12. --------------

Besluiten van het bestuur - ook betreffende de hoogte van de------Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en/of de vergoedingsplichtige
voorwerpen - kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk wordengenomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde
bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van
besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van
schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.-------

8.12.

Voor de toepassing van dit artikel 8 en overige bepalingen van deze statutenwordt onder schriftelijk verstaan: bij brief of langs elektronische weg---toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht (z0als e-mail).

8.13.

Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in dit artikel 8 dietoegang heeft tot een bestuursvergadering is bevoegd door middel van een-elektronisch communicatiemiddel - daaronder begrepen doch niet beperkt tottelefoon- of videoconferentie- aan een vergadering deel te nemen, mits dezepersoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geidentificeerd,
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rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en - -indien van toepassing- kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming-(indien toepasselijk). Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergaderingaanwezig te zijn.------------------------Tegenstrijdig belang.-------------------------Artikel 9. ----------------------------9.1.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

9.2.

Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 9.1 geen enkele bestuurder aan
de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met hetbelang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordteen uittreksel van de notulen waarin de overwegingen die aan het besluit tengrondslag liggen zijn vastgelegd, gevoegd bij de staat van baten en lasten over
het boekjaar waarin het besluit is genomen. De onafhankelijke voorzitter--informeert Onze Minister hierover onverwijld.

Besluit tot vaststelling van de hoogte van de Thuiskopievergoeding. de werkingsduurdaarvan en/of de vergoedingsplichtige voorwerpen.-------------Artikel 10. ---------------------------10.1.

Een besluit tot vaststelling van de hoogte van de Thuiskopievergoeding, de
werkingsduur daarvan en/of de vergoedingsplichtige voorwerpen wordt behoudens het bepaalde in artikel 11- genomen door het bestuur.
In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kunnen alle in functie zijndebestuurders B unaniem besluiten dat aan de besluitvorming over een bepaalde
voorgestelde Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en/of de --vergoedingsplichtige voorwerpen uitsluitend wordt deelgenomen door de --bestuurder B of de bestuurders B voorgedragen door een bepaalde
Brancheorganisatie B. Een dergelijk besluit van de bestuurders B wordt aan de
onafhankelijke voorzitter meegedeeld voorafgaand aan de desbetreffende
vergadering waarin die besluitvorming zal plaatsvinden. --------In dat geval wordt het desbetreffende besluit over de betrokken
Thuiskopievergoeding genomen door het orgaan van de stichting bestaande uit
de aldus aangewezen bestuurders B, de in functie zijnde bestuurders Ten de
onafhankelijke voorzitter. Het bepaalde in artikel 8 is daarbij van -----overeenkomstige toepassing. -------------------Behoudens het bepaalde in artikel 10.2 kan een besluit tot vaststelling van dehoogte van een Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en/of de
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vergoedingsplichtige voorwerpen slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders die met betrekking tot dat besluit stemgerechtigd zijn,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het voornemen tot zulke besluitvorming
daartoe in de agenda is aangekondigd.---------------10.2.

Indien in een besluitvormende vergadering als bedoeld in artikel 10.1 niet allebestuurders die met betrekking tot dat besluit stemgerechtigd zijn aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, dan roept de onafhankelijke voorzitter tegen een datum
binnen vier weken na eerstbedoelde vergadering een tweede vergadering
bijeen onder vermelding van de agenda van de in de aanhef van dit artikel
10.2 genoemde vorige vergadering en overigens onder gelijke bepalingen alsvermeld in artikel 8.1.----------------------In afwijking van het bepaalde in artikel 8.3, eerste volzin, wordt de tweede
vergadering ten minste zeven dagen vóór de datum van de tweede ----vergadering, de dag van de tweede vergadering niet meegerekend, schriftelijk
geconvoceerd, zodat deze tweede vergadering op zijn vroegst kan worden-gehouden een week na de eerste vergadering.------------Zijn ook in de tweede vergadering niet alle bestuurders die met betrekking tot
dat besluit stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan de
onafhankelijke voorzitter een besluit nemen tot vaststelling van de hoogte van
de Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en/of de
vergoedingsplichtige voorwerpen.------------------

Uitblijven van besluit inzake de vaststelling van de hoogte van de--------Thuiskopie vergoeding, de werkingsduur daarvan en/of de vergoedingsplichtige
voorwerpen.-----------------------------Artikel 11. ---------------------------11.1.

Indien naar het oordeel van de onafhankelijke voorzitter de reeds gedane
voorstellen ter zake van de hoogte van de Thuiskopievergoeding, de ---werkingsduur daarvan en/of de vergoedingsplichtige voorwerpen zover uit-elkaar liggen dat een gezamenlijk voorstel dat alsnog overeenkomstig artikel
10 tot een besluit zal leiden, in redelijkheid niet meer te verwachten valt, is de
onafhankelijke voorzitter bevoegd om met uitsluiting van de overige ---bestuurders een bindend besluit te nemen tot vaststelling van de hoogte vande Thuiskopievergoeding, de werkingsduur daarvan en/of de ------vergoedingsplichtige voorwerpen.------------------

11.2.

Een in artikel 11.1 bedoeld besluit van de onafhankelijke voorzitter kan slechts
worden genomen op een daartoe speciaal door hem bijeengeroepen----bestuursvergadering waarop het bepaalde in artikel 10 niet van toepassing is.-
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In afwijking van het bepaalde in artikel 8.3, eerste volzin, wordt deze ---vergadering ten minste twee weken vóór de datum van de vergadering, de dag
van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk geconvoceerd.
Adviseurs van de onafhankelijke voorzitter.----------------Artikel 12. ----------------------------De onafhankelijke voorzitter is bevoegd zich te laten adviseren door twee door de
onafhankelijke voorzitter te benoemen personen die onafhankelijk zijn, inhoudende:
a.

de persoon moet in staat zijn onafhankelijk op te treden en een evenwichtige
belangenafweging te maken;

b.

de persoon vervult geen (neven)functies en/of heeft geen (in)directe materiële
belangen die afbreuk (kunnen) doen aan zijn onafhankelijkheid.

Deze onafhankelijke adviseurs zijn bevoegd, indien de onafhankelijke voorzitter hen
uitnodigt, de bestuursvergaderingen bij te wonen en de vergaderstukken te
ontvangen.-----------------------------De onafhankelijke adviseurs genieten een vergoeding voor het bijwonen van ---vergaderingen overeenkomstig de door de overheid gehanteerde normen.
Artikel 13. ----------------------------Het bestuur heeft het recht reglementen vast te stellen en te wijzigen. Deze
reglementen mogen geen bepalingen bevatten die met deze statuten in strijd zijn.
Hek]aaF en7 ]aanreken[n0,
Artikel 14. ----------------------------

14.1.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. --------

14.2.

Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van enig boekjaar een --balans en een staat van baten en lasten op.--------------

ta[J[en/]Z0l}.
Artikel 15. -----------------------------

15.1.

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het bepaalde in artikel 8,
artikel 10.1, laatste volzin, en artikel 10.2 zijn van overeenkomstige
[)[d,]]

15.2.

Besluiten tot wijziging van de statuten treden pas in werking nadat Zij de
schriftelijke goedkeuring van Onze Minister hebben gekregen.

15.3.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.

15.4.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 16. ----------------------------
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16. l.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 8, artikel 10.1, laatste volzin, artikel 10.2 enartikel 15.2 van overeenkomstige toepassing. -------------

16.2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ---vereffening van haar vermogen nodig is. ---------------

16.3.

De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel een of meer door het
bestuur te benoemen vereffenaars. In het besluit als bedoeld in artikel 16.1 zal
dit worden bepaald.------------------------

16.4.

Gedurende de vereffening blijven van de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----------------------

16.5.

Bij het besluit tot ontbinding bepaalt het bestuur de bestemming van een
eventueel batig saldo, welke bestemming zoveel mogelijk overeenstemt methet doel van de stichting. ---------------------

16.6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de -ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten bij de in het-----ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. --------------

Slotbepaling. ----------------------------Artikel 17. ---------------------------In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het--bestuur. ------------------------------Overgangsbepaling.--------------------------Artikel 18. ----------------------------Deze statutenwijziging heeft onmiddellijke werking. Als gevolg daarvan geldt voor een
besluit tot vaststelling van de hoogte van een Thuiskopievergoeding, de werkingsduurdaarvan en/of de vergoedingsplichtige voorwerpen dat reeds voor de inwerkingtreding
van deze statutenwijziging is behandeld in een eerste besluitvormende vergadering als
bedoeld in artikel 10.2 van de huidige statuten (artikel 9.1 en 9.2 van de vorige -statuten), maar waarover het bestuur geen besluit heeft genomen, dat na----inwerkingtreding van de statutenwijziging op die besluitvorming onverkort van --toepassing is het bepaalde in artikel 10.2 van de huidige statuten ter zake van een tweede vergadering en de aldaar genoemde bevoegdheid van de onafhankelijke
voorzitter. -----------------------------EINDE STATUTENWIJZIGING. ------------------Slot akte.------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend.-------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.-------------------------
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Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven
van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden vandeze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te -nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan dewet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, kandidaat-notaris,
als waarnemer van mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage,
op heden, 9 oktober 2020

