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Verzoek Llra tot goedkcurfng wljziglng L¡r. itåtutcn (ontvangen 27
november 2017f

Geacht Bestuur,

Per e-mail van 27 november 20i-7 heeft u bij het college, conform artikel 3 lid
1 sub b wrcBo, een verzoek tot goedkeuring ingediend van de gewijzigde
conceptstatuten van stichting Lira. op 23 oktober 2017 heeft het college een
eerdere versíe van de conceptstatuten van commentaar voorzien.

Statuten

Door stichting Lira is gekozen voor een toezíchthoudend bestuur, een rnodel
waarbij het bestuur verantwoordel'rjk is voor het toezichthoudend proces
binnen de stichting (art. 10 en 16 van de statuten). conform de nadere
uitwerking van het beleídskader toezicht d.d, 26 april20!l , kan het college
onder voonvaarden akkoord gaan mêt cBo's die ervoor kiezen om het
huidige bestuur in te richten als 'toezichto rgaan'mét behoud van de
bestuurlíjke status conform het BW. ln dat geval dlent 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 die behoren bij art. zd 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 toezíchtfunctie) en de gepaste afstand van dit bestuur
(optredend als toezichtfunctie)tot het uitvoeren van de dagelijkse leidíng rn
opzet (statuten, reglementen) en in werking (besluitvorming, handelingen)
wordt nageleefd. De beperking van de bestuurlijke taken van het
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toezichthoudend bestuur wordt door Lira tot uitdrukking gebracht in art. 10

lid 1" van de conceptstatuten waarin is beschreven dat het bestuur belast is

met het besturen van de stichting behoudens de beperkingen volgens de

statuten. Daarmee wordt verwezen naar de bestuurlijke 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 1 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 van Lira ín de

conceptstatuten aanvullende bevoegdheden toegekend :

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

(art. 10.1onder b);

het bestuur stelt een modelcontract vast dat geldt als aansluitingscon-

tract 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 wijzÍgen, zoals

een bestuursreglement. Deze reglementen mogen geen bepalingen

bevatten die in str¡Jd zíjn met de wet of de statuten (art. 20.2);

het bestuur besluit tot ontbinding van de stichting (art. 21..1.);

Met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen is het College van mening

dat er in het gekozen bestuursmodelgeen redelijk alternatief is voor het

toekennen van deze bevoegdheden dan het toekennen van de betreffende

bevoegdheden aan het bestuur.

Het College wijst u erop dat in de statuten nog niet is voorzien in de

verplichtingen jegens rechthebbenden conform artikel 2avan de Wet

toezicht. Het College gaat ervan u¡t dat de verplichtingen van art.2a lid 2 t/m
7 van de Wet toezicht tot uitdrukking zullen komen in de ter goedkeuríng

voor te leggen wijzigingen van de aansluitvoorwaarden met rechthebbenden.

Het College besluit hierbij in te stemmen met de ter goedkeuring

voorgelegde conceptstatuten van Stlchting Lira.

Hoogachtend, I
drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftetijk bezwoor
worden gemaakt door indiening van een bezwoarschrifi bij het college von
Toezicht Auteursrechten. Het bezwoarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

q) de naam en het adres von de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit woortegen het bezwaar of beroep
is gericht;

d) de gronden van het bezwoor of beroep.

Eezwaør
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