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Ver¿oek Lira confor¡n artikel 3 lid l sub b WTCEO tot goedkeuring

wíjziging:
- L¡ra statuten (ontvangen 27 september 2017)
- Lira repart¡tiereglementen:

- Thuiskopievergoeding (versíe 04-09-17, ontvangen 15-09-17)
- Reprorecht (versíe 28-08-17, ontvangen 15-09-171

- Leenrecht geschriften (versie 28-08-17, ontvangen f5-09-17)
- Leenrecht Mult¡media (versíe 28-08-17, ontvangen 15-09-17)
- BMS (concept| (versie 28-08-17, ontvangen 15-09-17)

Geacht Bestuur,

Per brief en/of e-mails van 30 mei, 26 juni, 5, 6 en 14 juli 2OL7 heeft u bij het

College, conform artikel 3 lid 1 sub b WTCBO, verzoeken tot goedkeuring

ingediend. De verzoeken betreffen de goedkeuring van de wijziging van

diverse Líra repartitiereglementen en de wijziging van de statuten van

Stichting Lira, die in lijn zijn gebracht met de eisen die voortvloeien uit de

inwerkingtreding van de nieuwe Wet Toezicht. Het College heeft op 7 juli en

op 3 en 8 augustus 2017 gereageerd op de voorgelegde verzoeken, Op 15

september en 27 september heeft het College opnieuw het verzoek tot
goedkeuring van diverse aangepaste repartitiereglementen en de aangepaste

statuten ontvangen van Stichting Lira.

Rena rtit ie reele me nte n

Het College constateerde eerder dat de in het voorgelegde repartitie-

reglementen opgenomen regeling inzake bagatellen niet voldoende duidelijk

was. Uit de voorgelegde voorstellen werd niet duidelijk op welke periode de

bagatelregeling betrekking had en of en zo ja, op welke termijn uiteindelijk

tot uitker¡ng werd overgegaan. Het College adviseerde Stichtíng Líra in de
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voorgelegde repartitiereglementen duidelijk aan te geven op welke periode

de bagatelregeling betrekking heeft en of en zo ja, op welke termijn
uíteindelijk tot uitkering van de (gereserveerde) vergoeding wordt

overgegaan. 1n de aangepaste voorstellen is de bagatelregeling zodanig

aangepast dat duidelijk is dat de vergoedingen die op grond van de

bagatelregeling in een bepaald jaar niet worden uitgekeerd gedurende drie
jaar worden gereserveerd en na die drie jaar alsnog worden uitgekeerd aan

de rechthebbende, mits het totaalbedrag het door het bestuur van Lira

vastgestelde minimum of meer bedraagt. De gereserveerde vergoedingen die

na de periode van drie jaar niet worden uitgekeerd worden toegevoegd aan

de uit te keren vergoedingen van het lopende jaar.

ln de aangepaste voorgelegde repartitiereglementen is bovenstaande

regeling nu opgenomen. Het College kan dan ook instemmen met de

gewijzigde repartitiereglementen onder het voorbehoud dat deze

re partitie reglementen worden goedgekeurd door Stichting De Th uiskopie,

Stichting Leenrecht en Stichting Reprorecht.

Statuten

Door St¡cht¡ng Lira is gekozen voor een toezichthoudend bestuur, een model

waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend proces

binnen de stichting (art. L0 en 16 van de statuten). Conform de nadere

uitwerking van het beleidskader toezicht d.d. 26 april2OLT, kan het College

onder voorwaarden akkoord gaan met CBO's die ervoor kiezen om het

huidige bestuur in te richten als 'toezichtorgaan' mét behoud van de

bestuurlijke status conform het BW. ln dat geval dient dit toezichtorgaan zich

te beperken tot het uitvoeren van de primaire bevoegdheid om toezicht te
houden op degenen die de dagelijkse leiding uitvoeren en kunnen daaraan

alleen de bevoegdheden worden toegevoegd díe behoren bij art. 2d,lid, 4

t/m 6 van de Wet toezicht.

Het College ziet erop toe dat deze beperkingen van de bevoegdheden van het

bestuur (optredend als toezichtfunctie) en de gepaste afstand van dit bestuur

(optredend als toezichtfunctie) tot het uitvoeren van de dagelijkse leiding in

opzet (statuten, reglementen) en in werking (besluitvorming, handelingen)

wordt nageleefd.

ln artikel 10, lid L van de statuten is bepaald dat het bestuur belast is met het

besturen van de stichting en toezicht houdt op de activiteiten en

taakuitvoering van de personen die zijn belast met de dagelijkse leiding en de

uitvoering van zijn besluiten. ln het kader van het beperken van de
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bestuurlijke taken van het toezichthoudend bestuur adviseert het College

aan artíkel 10, lid L van de statuten toe te voegen dat het bestuur belast is
met het besturen van de st¡cht¡ng behoudens de beperkingen volgens de

stotuten, waarmee verwezen wordt naar de bestuurlílke taken die het
toezichthoudend bestuur overlaat aan de personen belast met de dagelijkse

leiding (art. 16 van de statuten).

Naast de bevoegdheden die in art. 10, lid L van de statuten aan het bestuur
zijn toegekend in het kader van het uitoefenen van de toezichtfunctie (artikel

2d,lid 4 t/m 6 van de Wet toezicht), zijn aan het bestuur aanvullende

bevoegdheden toegekend in de statuten van Stichting Lira:

het bestuur besluit over het algemene beleid ten aanzien van de incasso

(art. 10.1 onder b);

het bestuur stelt een modelcontract vast dat geldt als

aansluit¡ngscontract tussen de stichting en aangeslotenen waarop door
het bestuur vast te stellen reglementen en bestuursbesluiten terzake van

toepassing zijn (art. 20.1);

het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen en te wijzigen, zoals

een bestuursreglement. Deze reglementen mogen geen bepalingen

bevatten d¡e in strijd zijn met de wet of de statuten (art. 20,2);

het bestuur besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van de

st¡chting (art. 2L.L);

Met betrekkíng tot bovengenoemde ondenruerpen is het College van mening
dat er in het gekozen bestuursmodel geen redelijk alternatief is voor het
toekennen van deze bevoegdheden dan het toekennen van de betreffende

bevoegdheden aan het bestuur.
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Het College wijst u erop dat in de statuten nog niet is voorzien in de

verplichtingen jegens rechthebbenden conform artikel 2a van de Wet

toezicht. Het College gaat ervan uit dat de verplichtingen van art. 24. lid 2 t/rn
7 van de Wet toezicht tot uitdrukking zullen komen in de nog ter goedkeuring

voor te leggen wijzigingen van de aansluitvoorwaarden met rechthebbenden.

Resumerend besluit het CvTA hierbij tot goedkeuring van het LÍra

Repartitiereglement BMS en zal het definitieve oordeel over de overige

repartitiereglementen gegeven índien aan de hiervoor gestelde voorwaarden

is voldaan. Met betrekking tot de ter goedkeuring voorgelegde statuten heeft

het College bovengenoemd commentaar geformuleerd.

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtsla¡

Voorzitter CvTA

Bezwoar

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwoar

worden gemaokt door indiening von een bezwoorschrift bij het College van

Toezi cht Aute u rs re chte n. H et bezw a o rsch rift w ordt o nde rte ke n d e n be v qt te n

minste:

a) de naam en het odres van de índiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving von het besluit waqrtegen het bezwoor of beroep

is gericht;

d) de gronden von het bezwaor of beroep.
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