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Besluit op verzoek Líra tot goedkeuring wiJzlging dlrectiereglement
en repart¡tiereglement Thuiskopievergoedingen

Geacht Bestuur,

Per e-mail van 6 september 2018 heeft mevrouw Van Buitenen namens
Stichting Lira bij het College, conform artikel 3 lid 1 sub b WTCBO, een

verzoek tot goedkeuring ingediend van een wijziging in het op 22 junijl. door
het College goedgekeurde directiereglement en een gewijzigd

repa rtitíereglement Thuiskopievergoed ingen van Stichting Lira.

Directiereglement

De wijziging in art. ll.8 van het directiereglement heeft tot gevolg dat aan de
leden van de directíe afzonderlijk een volmacht wordt toegekend om
st¡chting Lira te vertegenwoordígen. Deze volmacht is beperkt tot een bedrag

van €100.000,- Tevens ís aan art. lV. 1 toegevoegd dat het bestuur de
verleende volmacht aan een lid van de directie kan intrekken of beperken.
Het College kan instemmen met deze aanpassing van de bevoegdheden van

de directie ín het directiereglement van Stichtíng Lira.

R e p a rt iti e re g le m e n t Th u i s kop i eve rg oe d i n ge n

Mede naar aanleiding van opmerkingen vanuit stichting De Thuískopie heeft
Lira een aantal wijzigíngen doorgevoerd aan dit reeds op 23 oktober 2017
goedgekeurde repartítiereglement van Stichting Lira. Op aanwijzing van

stichting De Thuiskopie is in het repartitiereglement Thuiskopievergoedingen

van Lira de aanvang van de termijn waarna Thuískopievergoedingen als
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onverdeelde gelden kunnen worden beschouwd aangepast. ln het

voorgelegde voorstel gaat de termijn lopen vanaf het jaar volgend op het

boekjaar van ínníng door Stichting De Thuiskopie. Deze wijziging is in lijn met

art. 2í lid 8 Wet toezicht. De wijziging is toegevoegd aan de artikelen 6.1 t/m

6.5 van het voorgelegde repartitiereglement en daarmee ook toegepast op

de regeling voor onvoor¿iene na-claims. Het voorgelegde aangepaste

repartitiereglement is op 27 september jl. goedgekeurd door Stichting De

Thuiskopie.

Het College kan instemmen met de wijzigíngen in het voorgelegde

repartítiereglement Thuiskopievergoedingen van Stichting Lira.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzítter CvTA

Tegen dit besluit kon binnen 6 weken no bekendmoking schriftelijk bezwoar

worden gemoakt door indiening von een bezwoarschrift bii het College von

Toezicht Auteursrechten. Het bezwoorschrift wordt ondertekend en bevat ten

minste:

a) de noom en het odres van de indiener;

b) de doqtekening;

c) een omschriivíng von het besluit wdartegen het bezwaor of beroep

is gericht;

d) de gronden van hetbezwoar of beroep.

Eezwodr
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