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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
 Auteurs- en naburige rechten 
  

 

Geacht bestuur,  

1. Inleiding 

Per email van 6 september 2016 heeft u bij het College een verzoek tot 

goedkeuring conform Artikel 3, lid 1, sub b WTCBO, van de voorgenomen 

wijzigingen van het repartitiereglement Stichting Reprorecht (bestaande uit: 

Aanwijzingsovereenkomsten, het Repartitieconvenant en het Reglement 

Uitkeringen) ingediend. U heeft hierbij aangegeven dat het aanpassingen 

betreft onder meer naar aanleiding van het bindend advies (d.d. 9 februari 

2016) in het geschil tussen Lira en de NUV en naar aanleiding van het 

HP/Reprobel-arrest (C-572/13, 12 november 2015).  

Op 26 september 2016 heeft u, tijdens een bijeenkomst bij het College, de 

voorgenomen aanpassingen van het repartitiereglement nader toegelicht en 

op 3, 17 en 21 oktober 2016 aangepaste versies van het repartitiereglement 

ter goedkeuring aan het College voorgelegd.  

2. Oordeel 

Het College kan instemmen met de voorgestelde aanpassingen van het per 

21 oktober jl. ter goedkeuring voorgelegde repartitiereglement Stichting 

Reprorecht. Wel adviseren we u om artikel 3f. van de Voorwaarden 

2017/2018-Reprorecht Basisregeling, alsmede artikel 3f. van de  
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Uw kenmerk -  

Bijlage(n) -  

Onderwerp Verzoek Stichting Reprorecht tot goedkeuring voorgenomen 

wijziging repartitiereglement Stichting Reprorecht 
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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 
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Voorwaarden 2017-Reprorecht Basisregeling Overheidsinstellingen – beide 

inzake het gebruik van bladmuziek-  redactioneel te bezien. 

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. 


