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Inleiding 

Op 3 juli 2020 is het Lira Repartitiereglement Reprorechtvergoedingen 

tezamen met de laatste versie van het Reglement Uitkeringen 2019 van 

Stichting Reprorecht (verder: Reprorecht) aan het College toegezonden. Zoals 

beschreven in de aanhef van het voorgelegde Lira Repartitiereglement 

Reprorechtvergoeding verdeelt Stichting Lira (verder: Lira), ingevolge de 

aanwijzingsovereenkomst en mandaatovereenkomst tussen Reprorecht en 

Lira de door Lira ontvangen reprorechtvergoeding onder de tot haar kring 

behorende (freelance) auteurs.  

In het Repartitiereglement Reprorechtvergoeding wordt verwezen naar 

specifieke artikelen in het Reglement Uitkeringen 2019 van Reprorecht.  

Beoordeling van het verzoek 

Binnen Lira is het bestuur van Lira bevoegd wijzigingen aan te brengen in 

repartitiereglementen (artikel 10, eerste lid en onder c Statuten Lira). Het 

College constateert dat aan dit vereiste is voldaan.  

In het Lira Repartitiereglement Reprorechtvergoeding wordt de verdeling en 

uitkering van de door de Reprorecht geïncasseerde vergoedingen onder de 

tot de kring van Lira behorende (freelance) auteurs geregeld. Daarin wordt 

verwezen naar het Reglement Uitkeringen 2019 van Stichting Reprorecht.  

Besluit op verzoek om instemming 
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Het College heeft op 19 mei 2020 ingestemd met een deel van de door 

Reprorecht ter goedkeuring voorgelegde wijzigingen in het Reglement 

Uitkeringen 2019, waaronder de verdeelsystematiek. Het College heeft 

instemming onthouden aan de voorgestelde wijziging van de verdeelsleutel 

in het Reglement Uitkeringen 2019. 

Reprorecht heeft op 3 juli 2020 een aan het besluit van het College van 19 

mei 2020 aangepast Reglement Uitkeringen 2019 aan het College ter 

goedkeuring voorgelegd, tezamen met een aantal andere met het Reglement 

Uitkeringen 2019 samenhangende documenten, waaronder het Lira 

Repartitiereglement Reprorechtvergoeding. Zoals in een eerder advies aan 

Lira meegedeeld is de goedkeuring van het repartitiereglement van Lira 

afhankelijk van de goedkeuring van het Repartitiereglement Uitkeringen 

2019 van Reprorecht. Met de goedkeuring van de op 1 juli 2020 vastgestelde 

versie van het Reglement Uitkeringen 2019 is voldaan aan de voorwaarde 

voor goedkeuring van het Lira Repartitiereglement Reprorechtvergoeding.  

Conclusie 

De wijzigingen in het ter goedkeuring voorgelegde Lira Repartitiereglement 

Reprorechtvergoeding die door Lira zijn aangebracht hebben te maken met 

de gewijzigde verdeelsystematiek van Reprorecht. Het College heeft op 19 

mei 2020 reeds ingestemd met deze wijziging in de verdeelsystematiek van 

Reprorecht in het Reglement Uitkeringen 2019.  

Op 17 juli 2020 is ook instemming verleend aan de naar aanleiding van het 

Advies aan Reprorecht aangepaste verdeelsleutel in het Reglement 

Uitkeringen 2019 van Reprorecht. Met deze instemming op het gehele 

Reglement Uitkeringen 2019 kan het College nu ook instemmen met het Lira 

Repartitiereglement Reprorechtvergoeding.  

Besluit 

Het College stemt in met het Lira Repartitiereglement Reprorechtvergoeding. 
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Met vriendelijke groet, 

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.


