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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

Geachte mevrouw Verschuur, 

Per email van 19 september 2016, heeft u bij het College een verzoek tot 

goedkeuring (conform Artikel 3, lid 1, sub b WTCBO), van het Voorlopig 

Repartitiereglement vergoedingen Basic Media Services (BMS) ingediend. 

Het ter goedkeuring voorgelegde repartitiereglement vervangt het 

Verdelingsreglement Kabelrechten Televisie van 14 november 2012 en het 

Addendum behorende bij dit Verdelingsreglement. 

Aanleiding voor deze vervanging is de invoering van de Wet 

auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 en het per 1 januari 2015 tot stand 

gekomen Convenant tussen RODAP (producenten, omroepen en 

kabelmaatschappijen) en PAM (Lira, Vevam en Norma), waarin 

overeenstemming is bereikt over de hoogte van de proportionele billijke 

vergoeding voor een deel van de exploitaties zoals bedoeld in artikel 45d lid 2 

Auteurswet.  

Het Voorlopig Reglement heeft uitsluitend betrekking op ontvangen BMS-

vergoedingen over de periode vanaf 1 juli 2015. 

Op 28 september 2016 heeft u, tijdens een bijeenkomst van het College, het 

Voorlopig Repartitiereglement nader toegelicht.  

 

 Stichting LIRA 
T.a.v. bestuur en 
mevrouw H. Verschuur 
Postbus 3060 
2130 KB  HOOFDDORP 

Postadres: 

Postbus 15072 

1001 MB Amsterdam 

 

Bezoekadres: 

Herengracht 566 

1017 CH Amsterdam 

 

Telefoon: 020 30 30 261 

 

Internet: www.cvta.nl 

Contactpersoon M. van Helm  

E-mail info@cvta.nl  

Datum 17 oktober 2016  

Kenmerk 2016099  

Onderwerp Verzoek Lira tot goedkeuring Voorlopig Repartitiereglement 

vergoedingen Basic Media Services (BMS) (conform artikel 3, lid 1, 

sub b WTCBO) 
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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
 

 

 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst bij het College heeft u (per email van 3 

oktober 2016) een aangepaste versie van het Voorlopige Repartitiereglement 

aan het College ter goedkeuring voorgelegd. De aanpassingen betreffen 

onder andere het opnemen van een geschillenregeling in het reglement. 

Wij stemmen in met het voorgestelde Voorlopig Repartitiereglement 

vergoedingen Basic Media Services (BMS). 

 

Hoogachtend,  

 

drs. J.W. Holtslag  

Voorzitter CvTA 

 

 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 

worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten 

minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep 

is gericht; 

d) de gronden van het bezwaar of beroep. 


