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Besluit CVTA op voorgelegd aansluitingscontract Lira,
Bestuursreglement en D¡rectlereglement

ceachteJJ,
Door Lira is op L3 december 2017 een verzoek íngediend bij het college voor
goedkeuring van een nieuw Aansluitingscontract, op 23 februarí 201.g heeft
het college om een toelichting gevraagd bij de in het Aansluitingscontract
reeds aangekruiste exploitatievormen en hoe dat zich verhoudt met het

flexibel rechtenbeheer op grond waarvan het aan de rechthebbende is om
een cBo schriftelijk toestemming te verlenen om specifiek omschreven
rechten van rechthebbenden te beheren. ln een gesprek d.d. L6 april jl. en
schriftelijke toelichting d.d. 9 meijl. heeft Lira gereageerd op het verzoek van
het College. Op 15 meijl. heeft lira tevens een bestuurs- en
directÍereglement ter instemming voorgelegd aan het College.
Aansluitingscontract
Het voorgelegde Aansluitingscontract bestaat uit een herziene tekst ten
opzichte van het Aansluitíngscontact met Bijlage en voorwaarden d,d. 3 mei
2otr zoals gepubliceerd op de website van Lira. De Bijlage en Voorwaarden
maken deel uit van het Aansluitingscontract en definiëren de omvang van het
mandaat (Bijlage) alsmede de voorwaarden bij het Lira Aansluitingscontract.
Door ondertekening van het Lira Aansluitingscontract verklaart de
aangeslotene zich akkoord met de Bijlage en voorwaarden en met de ten
tijde van de ondertekening van het Aansluitingscontract geldende statuten
en reglementen van Lira.

1

@rA

Col lege va n

Toezicht col lectieve behee rsorga n isaties

Auteurs- en naburige rechten

Door Lira is toegelicht dat in het Aansluitingscontract standaard een aantal
exploitatievormen staat aangekruist, deze omvatten alle (mede) wettelijke
vergoedingsaanspraken die auteurs niet individueel zonder tussenkomst van
een cBo, kunnen uitoefenen. ln de gevallen waarin een ruimer mandaat van
auteurs wordt gevraagd dan alleen de wettelijke vergoedingsaanspraken
heeft Lira dat mandaat nodig om doeltreffend uitvoering te kunnen geven
aan bestaande regelingen met een wettelijke component. Daarnaast kan
door een rechthebbende de keuze worden gemaakt om voor andere
exploitatievormen mandaat te verlenen aan Lira. Ook kan een auteur er voor
kiezen zich niet aan te sluiten bij Lira, maar zich slechts aan te melden voor
het ontvangen van de vergoeding die door de bij wet aangewezen CBO's
Leenrecht, Thuiskopie en Reprorecht worden geÏncasseerd en waarbij Lira is
aangewezen de betreffende vergoeding onder auteurs te verdelen'

Met betrekking tot het opzeggen van het Aansluitingscontract stelt Lira voor
in art. 10 lid 2 van de voorwaarden op te nemen dat opzegging schriftelijk
dient te geschieden vóór 1 juli van enig jaar en uitsluitend mogelijk is tegen
31 december van dat jaar. Een dergelijke bepaling is in overeenstemming
met art. 2a lid 4 van de wet toezicht.
Het College constateert dat het voorgelegde Aansluitingscontract van Lira

voldoende flexibiliteit biedt aan de rechthebbenden met betrekking tot het
beheer van rechten van de rechthebbenden.
Bestu u rs- en Directie re g leme

nt

ln aansluiting op de gewijzigde statuten van Lira heeft Lira op 15 mei een

Bestuursreglement en Directiereglement opgesteld en voorgelegd aan het
College. ln deze reglementen wordt de samenstelling van het bestuur verder

uitgewerkt en de verdeling van bevoegdheden tussen het toezichthoudend
bestuur en de directie nader vastgelegd in aanvulling op hetgeen in de
statuten van Lira is bepaald. Het college constateert dat het Bestuur- en
Directiereglement geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen.
Besluit
Het College stemt in met het door Lira voorgelegde Aansluitingscontract met
inachtneming van de verwerking van het voorstel inzake de opzegtermijn in

art. 10 lid 2 van de Voorwaarden bij het Aansluitingscontract. Het College
stemt tevens in met het door Lira voorgelegde Eestuursreglement en
Directiereglement.
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Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA

Bezwøar
Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmokíng schriftelijk bezwaar

worden gemaakt door indiening van een bezwoorschrift bij het coltege van
Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

o)

de noam en het odres von de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschríjving von het besluit waqrtegen het bezwaor of beroep
is gericht;

d)

de gronden van het bezwaar of beroep.
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