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Inleiding 
 
Op 12 november 2019 heeft Stichting Lira het College van Toezicht 
collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het 
College of het CvTA) verzocht in te stemmen met een gewijzigd 
Aansluitingscontract. Stichting Lira (verder: Lira) is een collectieve 
beheersorganisatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wet 
toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten (Verder: Wet toezicht cbo’s). Op grond van artikel 3, eerste 
lid, sub b, van de Wet toezicht cbo’s behoeft (onder meer) een besluit tot 
vaststelling of wijziging van een reglement of modelovereenkomst 
betreffende de uitoefening en handhaving van auteursrechten de 
voorafgaande schriftelijke instemming van het College. 
 
Het College heeft op 30 december 2019 aan Lira een Advies uitgebracht als 
beschreven in artikel 3, tweede lid van de Wet toezicht cbo’s. Op dit advies 
heeft Lira bij brief van 23 januari 2020 gereageerd. Daarin heeft Lira alsnog 
per wijziging een toelichting gegeven. De belangrijkste wijzigingen brengen 
een (gedeeltelijke) beperking van de omvang van Lira’s mandaat met zich 
mee. In het gewijzigde aansluitingscontract is het mandaat voor potcasts en 
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online abonnementsdiensten vervallen.  
 
Op 9 maart 2020 is door Lira een mondelinge toelichting verstrekt op de 
wijzigingen in het Aansluitingscontract.  
 
Op 26 maart 2020 heeft ter voorbereiding van het besluit op het verzoek om 
instemming, mede in het licht van de problemen die zijn ontstaan naar 
aanleiding van het eerder vastgestelde aansluitingscontract en de gevolgen 
daarvan voor (aan Lira en de aan de Mediafederatie gelieerde uitgevers 
verbonden) schrijvers, nog een gesprek plaatsgevonden met Lira en de 
Mediafederatie.  
 
Verzoek tot aanpassing van het Aansluitingscontract 
 
Het ter goedkeuring voorgelegde Aansluitingscontract betreft de gewijzigde 
versie van het op 22 juni 2018 door het College goedgekeurde 
Aansluitingscontract. Dit aansluitingscontract wordt, tot op heden, nog niet 
gehanteerd door Lira. De wijzigingen in de op 22 juni 2018 goedgekeurde 
versie zijn aangebracht naar aanleiding van besprekingen tussen Lira en de 
Mediafederatie.  
 
Beoordeling van het verzoek  
 
Het ter goedkeuring voorgelegde Aansluitingscontract is ten opzichte van de 
versie die door het College op 22 juni 2018 is goedgekeurd op een aantal 
punten aangepast. Het bestuur van Lira heeft ingestemd met deze 
aanpassingen. Het College heeft kennis genomen van de schriftelijke en 
mondelinge toelichting van Lira op de aanpassingen in het Lira 
Aansluitingscontract, alsmede op de tekstaanpassing met betrekking tot de 
door Reprorecht aan Lira ter verdeling aan auteurs verstrekte gelden, zoals 
door Lira voorgesteld tijdens het gesprek van 9 maart 2020 en schriftelijk 
bevestigd per e-mailbericht van 26 maart 2020. 
  
Zoals door Lira zelf is aangegeven is het Lira Aansluitingscontract een 
document dat zonder nadere toelichting wat lastig te doorgronden is. Lira 
heeft reeds toegezegd bij de invoering van het aangepaste 
Aansluitingscontract dit in samenwerking met de bonden aan de 
rechthebbenden toe te lichten. Het College heeft bij lezing van het 
voorgelegde Aansluitingscontract eenzelfde constatering gedaan en kan zich 
vinden in de voorgenomen aanpak van Lira bij introductie van het 
aangepaste Aansluitingscontract. Het College geeft Lira in overweging bij een 
toekomstige herziening van het Aansluitingscontract, het document op het 
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terrein van de begrijpelijkheid en leesbaarheid te verhelderen. 
Het College concludeert dat er voor nu geen bezwaren zijn tegen instemming 
met het aangepaste Lira Aansluitingscontract.  

Besluit 

Het College stemt in met het aangepaste Lira Aansluitingscontract. 

Hoogachtend,  

drs. A.J. Koppejan 
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, Postbus 15072, 1001 MB Amsterdam. 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 is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.
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